Aleksej Tolstoi (1883-1945)
is een van de grootste Sow jetschrijvers, een uitstekend stilist
die op de meest verschillende
literaire gebieden veel gepresteerd

heeft

t..
Tot zijn oeuvre behoren onder
anderen „De Lijdensweg", deze
monumentale trilogie over de
periode van de Oktober-revolutie
en de burgeroorlog, de fantastische avonturenromans „De hyperbolide van ingenieur Garin" en
„Aelita", verder temperamentvolle opstellen uit de tijd van de
tweede wereldoorlog 1941-1945
en romans uit het leven van de
Russische landadel: „De dwazen"
en „De manke landheer". Alekse j
Tolstoi streeft er steeds naar het
karakter van het Russische volk
beter te doen begrijpen en aan te
voelen. Juist daarom spelen historische thema's zo'n grote rol in
het oeuvre van Tolstoi. In het
bizonder geldt dit van het leven
in Rusland tegen het einde van
de 17e en het begin van de 18e
eeuw en ook van een figuur als
tsaar Peter de Eerste, wiens streven en grote wilskracht geheel
gericht waren op de hervorming
van het Russische Rijk.
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Het tweede en het derde deel
van de roman ,,Peter de Eerste"
vormen tezamen de tweede band
van deze uitgave.
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„PE CER DE EERSTE” van ALEIiSEJ TOLS COI

In Aleksej Nikolajewitsj Tolstoi's roman „Peter de Eerste" zijn de beste karaktertrekken an de moderne Russische historische roman verenigd. Op bewonderingswaardige wijze worden hier zowel de historische gebeurtenissen als het leven van het
Russische volk tijdens de stormachtige overgangsperiode van Peter de Eerste beschreven.
Tolstoi (1;13-1945) heeft meer dan een kwart eeuw aan zijn Peter-visie gewerkt. Al spoedig na de Oktober- revolutie schreef hij ' de vertelling. „D e Beproeving"
die in Peters tijd speelt. Kort 'daarop voltooit hij de vertelling „Een dag van P eter"
waarin het beeld opgeroepen wordt van de hervormer van het Russische Rijktijdens
de aanleg vain de stad Petersburg. In 1928-1929 schreef Tolstoi een historische
tragedie over Peter „Aan de wipgalg", waarin een hele reeks historische figuren en
episode's voorkomen, die op bredere schaal dan gewoonlijk in vertellingen, een beeld
geven van de zo gecompliceerde epoche van Peter de Eerste.
In 1929 begon de schrijver met de eigenlijke roman over Peter, die een kentering
zou teweeg brengen in Tolstoi's opvatting van de Peter-figuur. De nieuwe Sowjetwerkelijkheid die op alle gebieden van de ontwikkeling in het land tot het verwezenlijken van grootse plannen leidde', beïnvloedde 00k direct de historische wetenschap en de houding van die kunstenaar ten aanzien van de ,geschiedenis. De schrijver
vond de weg van het psychologische drama naar ede alomvattende sociaal-historische
kroniek, naar de geschiedkundige roman die een 'diepgaand en waarachtig beel d geeft
van het wiezen van, Pieters historische taak.
In zijn artikel „Het Marxisme verrijkte de kunst" wees A. Tolstoi er met nadruk
op dat zijn zoeken naar het beeld van Petes met grote mweitte en onderbriekingen
,

,
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gepaard ging tn. dat het hem! lange jaren niet mocht lukken zich Peter volkonen
►duidlelijk voor te stellen: ,,... 1k zag alle vlekken op zijn klreding, maar Peter
zelf bleef mij een door de mist der historie verhulde verschijning. Het begin van
mijn week man de roman valt samen met het begin van het eerste vijfiarenpl'an en
mijn conceptie van Peter was in de eerste plaats een realiseren van het verleden
door de bril van h,et heden... Voor alles een omwerken van mijn kunstopvattingen.
Het gevolg was dat de geschiedenis een bron. van ongekende rijkdommen bleek."
,

Aleksej Tolstoi bedient zich in zijn roman van de hele gamma ider literaire
beelden om van de enorme progressieve betekenis van Peters werk te getuigen. Peter
is voor alles een van .de grootste nationale figuren, die al zijn gedachten en zijn
hele wil concentreert op het vernieuwen van het achterlijke Rusland, teneinde dit
in staat te stellen de vijanden te weerstaan en de hem toekomende plaats in te nemen
ander de grootmachten.
Peters strijd voor de consolidatie van de Russische staat, zijn hardnekkige aanval
op het aftandse, zijn breken met ,de overblijfselen van het feodalisme, zijn op grote
schaal doorgevoerde vernieuwing op cultureel gebied, het door hem opgebouwde
machtigestaande leger en de eerste Russische vloot dat zijn de dingen die de
schrijver voor alles interessealen aan .de veelzijdige werkzaamheid van Peter.
Tolstoi toont Peter als een begaafd staatsman en onderstreept het patriottisme
waarmee deze zijn vaderland diende, terwijl hij aantoont dat Peters moed, standvastigheid en doorzettingsvermogen de uitdrukking waren van de beste Russische
,

nationale karaktertrekken. Tegelijkertijd toont Tolstoi in zijn roman Peters barbaarse, met barbaarse methoden gevoerde" (W. I. Lenin) strijd waarheidsgetrouw en
„

ook floe zijn hervormingen gepaard gingen met een onverdraaglijke druk op het
gewone volk. Vele bladzijiden zijn gewijd aan de beschrijving van de noodtoestand
waarin de boeren verkeerden, die zodanig geëxploiteerd, uitgezogen en door de
rekruteringen gedecimeerd werden, dat zij hun landheren ontvluchtten naar de
zuidelijke steppen of naar de oerwouden in het noorden en overal steunden en
morden.
De roman ,,Peter de. Eerste" omvat uitvoerige beschrijvingen van een zeer
groot aantal gebeurtenissen. In het eerste deel, 'dat Tolstoi in 1930 voltooide, worden
Peters kinderjaren en jeugd geschilderd, zijn ingespannen strijd om de macht met
de landsvoogdes Sofja die steun vond bij de reactionaire bojaren en de strielitzen.
,
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Dit deel besluit met Peters terugkomst van zijn buitenlandse reis en de daarop
volgende strenge onderdrukking van de opstandige strelitzen in 1698.
Het tweede deel adat in 1934 voltooid werd, verhaalt van Peters eerste hervormingen en van een reeks gebeuirteni,ssen uit de beginperiode van ,d;e Noordelijke
;

oorlog. Aan het eind van het tweede deel geeft Tolstoi een beeld van de wijze
waarop in mei 1703 de nieuwe Russische hoofdstad Petersburg gesticht werd.
Het derde deel van de roman, waaraan de schrijver in 1943-1944 (tot zijn
dood) werkte, bleef onvoltooid en hoewel dit d'e el bij het zesde hoofdstuk afbreekt,
vormt het toch een zelfstandige schakel in Tolstoi's monumentale historische epopee.
Op grond van wat A. Tolistoi zelf vertelde, van zijn I'aantek%hingen en van de
mededelingen zijner naasten kan men zich een ootrdeell vormen over de inhoud van
het ontbrekende deel. ,,Het derdedeel van de roman i s ongetwijfeld het belangrijkste, zei de schrijver het behandelt de meest interessantge periode van Pieters
Leven en geeft een beeld van zijn wetgevende bea oeiin.gen, van de vernieuwingen
die hij de Russische levenswijze (oplegde, van zijn reizen naar het buitenland, zijn
omgeving en de maatschappelijke verhoudingen in die tijd. In het iderde ideel zullen
niet alleen schilderingen van het Russische leven wordenopgenomen maar ook van
het toenmalige leven in Frankrijk, Polen en Holland. Juist de beliangrijkste taak
die ik mij toen ik besloot deze roman te schrijven stelae, zal hoofdzakelijk
in het derde deel verwerkelijkt worden." Het boek breekt af na die sichitterende
beschrijving van -de bestorming van Narwa en de (capitulatie vaan het Zweedse garnizoen. Ditzelfde Narwa, onder welks muren Peter nog voor kort ee n nederlaag leed,
kwam thans in zijn bezit.
Zulke heroïeke onderwerpen trokken Tolstoi bizondder aan en hij had zich voorgenomen nog den reeks dergelijke episodes te beschrijven. Zo wilde hij in het derde
deel de onverwachte aanval van de Zweden schilderen op Kroonslot in de zomer
van 1705, bij welke gelegenheid het Russische regiment van Fedot Tolboechin
buitengewone standvastigheid en heldhaftigheid aan de dag legde. De schrijver had
zich ook voorgenomen te verhalen over ede heldhaftige strijd van vier Russische
regimenten die in de buurt van Fraustadt 'door de Poolse koning August, deze onbe-

trouwbare bondgenoot van Peter, op verraderlijke wijze aan de Zweden overgeleverd
waren. Op de marge van een geschiedenisboek maakte Tolstoi hierover aantekeningen en onderstreepte de volgende woorden : ,,De Russen verdedigden ieder huis en
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iedere schrede gronds. De Zweden riepen hen toe zich over te geven en dreigden
dat zij anders het hele domp in brand zouden steken. De Russen antwoorddeun dat
ze zich tot de laatste man zouden verdedigen, en hielden woord. Grotendeels vielen
zij met de wapens in de hand of kwamen om in de door die Zweden in brand
gestoken huizen."
Tolstoi, die zelf de strijd van het Russische volk voor zijn bevrijding van
exploitatie en voor de overwinning van het socialistische stelsel, zowel als de vaderlandse oorlog met eigen ogen had aanschouwd, gaf in de roman een schildering
van de grootheid, moed en heldhaftigheid van het Russische volk, die in de episodes
,

over Peters overwinningen in de Oostzeelanden en bij Poltawa haarapotheose zou
,

vinden. Zijn dood, die o p 23 februari 1945 intrad, verhinderde de vterrwerkejlijki;ng
vaan deze plannen.
Tolstoi's werk aan de roman ,,Peter die Eerste" was gegrondvest o p de studie
van een enorm en buitengewoon veelzijdig materiaal: geschiedkundige onderzoekingen, memoires en brieven van tijdgenoten, diplomatieke documenten, militaire rapporten en regerings-decreten, documenten, uit de justitiële larchieven, literaire- en
kunstwenken enz. enz.
Maar „Peter ide Eerste" behoort niet tot dat soort historische romans, die uitsluitend op grond van geschiedkundige gegevens worden geschreven. „ De documenten
gaven mij slechts het skelet van de roman, maar 'die beelden indrukken die ik
uit mijn prille jeugd had overgehouden, die fijne bijna ontastbare dingen die men
,

moeilijk in woorden kan brengen, bezorgden datgene wat ik beschreef, realiteit."

Tolstoi die in het dorp opgroeide, herinnerde zich uitstekend het oude Russische
patriarchale platteland met zijn eeuwenlang verstarde levenswijze en dit verleende
hem zoals hijzelf zeide, de mogelijkheid „het tijdperk aan te voelen". Dit verklaart
in aanzienlijke mate ook het karakter van de uitbeeldingswijze en de taal van ede
roman. Iedaere kunstmatig gestiliseerde reconstructie van de taal uit de betreffende
,

periode was Tolstoi vreemd, en hij maakte nooit misbruik van archaïsmen. Voor de
wedergave van de patriarchale eenvoud en de beeldrijke klaarheid van het oudue
Russisch gebruikte A. Toistoi meestal de rijke taalnuances van de Russische volksspreekwij ze. Hij gebruikte in de eerste plaats het meest levenskrachtige in de taal,
,

dat het langste stand houdt, enw►el do belangrijkste woordenschat ,die grotendeels,
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hoewel behept met een zeker aroma uit het verleden, toch niet uitgestorven is en
tot op heden in de volkstaal tot zijn recht komt.
Tolstoi's belangstelling voor de Russische folklore, zijn diiepgaandre kennis van
,

de oude volkskunst waarin de geestesgesteldheid, het rijke geestelijke leven van
de Russische mens tot uitdrukking komen, hielpen de schrijver bij het werk aan

„Peter de Eerste". In de roman komen een grote hoeveelheid spreekwoorden, spreek,

wijzen, puntige volksgezegden en motieven uit volksliederen en sprookjes voor,
maar ook waarheidsgetrouwe beschrijvingen van oude gebruiken. Al deze elementen
uit de folklore vonden op natuurlijke wijze hun plaats in de roman en vormden
met het onderwerp een onverbrekelijk geheel.
A. Tolstoi's roman ,,Peter de Eerste" is een werk van grote artistieke rijpheid,
dat getuigt van het hoge ontwikkelingspeil van íde moderne Russische literatuur,
een werk dat een niet ,geringe invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van
de Russische historische roman.
De grote Russische schrijver Maxim Gorki noemde „Peter de Eerste" de beste
onder de vooraanstaande historische romans.

A. Alpatow

Gere^ioofdsí'uk,
anjka sprong van de ovens en duwde met haar achterwerk de
kromgetrokken deur open. Na Sanjka klauterden Jasjka, Gawrilka
en Artamosjka fluks naar beneden: ineens hadden ze allemaal
dorst, ze renden de donkere deel op, een dichte walm en
rook uit de bedompte hut met zich meenemend. Door het besneeuwde
venstertje kondigde een flauw blauwachtig licht de dageraad aan. Het
was vinnig koud. De waterton was net als de houten scheplepel met ijs
bedekt.
De kinderen sprongen van het éne been op het andere, allen waren
blootsvoets. Sanjka had een doek om haar hoofd geslagen, Gawrilka en
Artamosjka hadden alleen een hemdje aan, dat tot hun navel reikte.
— Deur dicht, vervloekte bengels!
schreeuwde hun moeder uit de
kamer.
Zij stond bij de oven. In de oven vlamden de houtspaanders helder. Haar
gegroefde gezicht werd door het vuur verlicht. Haar behuilde ogen glinsterden bizonder onheilspellend onder de kapotte hoofddoek - net als op een
ikoon. Sanjka kreeg om eel' of andere reden de angst en sloeg uit alle macht
de deur dicht. Daarna schepte zij van het kwalijk riekende water, nam een
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slok, beet op een stukje ijs en gaf haar broertjes te drinken. Zij fluisterde
hun toe:
- Hebben jullie het koud? Anders zouden we naar het erf kunnen gaan
om te kijken, hoe vader het paard inspant...
Op het erf was vader bezig het paard voor de slee te spannen. Het sneeuwde zachtjes, de lucht voorspelde nog meer sneeuw. Op de hoge schutting
za jen kauwen. Hier was het niet zo bitter koud als op de deel. Vader, Iwan
Artemjitsj, zoals moeder hem noemde de mensen noemden hem Iwasjka,
en zo noemde hij zich ook zelf tegenover anderen
of ook Browkin
had zijn hoge muts tot op zijn kwaad gefronste wenkbrauwen naar beneden
getrokken. Zijn rossige baard had hij al sinds Pokrow 2 niet meer gekamd.. .
De wanten, die hij op zijn borst droeg, staken half uit de grove boerenkiel, die beneden de heupen met een bastsnoer omgord was. Zijn bastschoenen knersten boosaardig over de met paardevijgen bevuilde sneeuw.
Het wilde vader met het tuig niet vlotten... Het tuig was vergaan en bestond uit bijna niets anders dan knopen. Geërgerd schreeuwde hij tegen
het zwarte paardje, dat een dikke buik had en verder net als hij op korte
benen stond:
--- Sta stil, satan!
De kinderen hadden voor de huisdeur hun behoefte gedaan en verdrongen zich op de bevroren drempel, ofschoon zij verkleumden van 'de kou.
Artamosjka, de kleinste, bracht met moeite uit:
- Het hindert niks, op de oven worden we wel weer warm...
Iwan Artemjitsj was klaar met inspannen en liet nu het paard uit een
emmer drinken. Het paard dronk lang en zijn ruige flanken zwollen op:
Nu, jij denkt ook: als ze karig zijn met voedsel, dan zal ik tenminste
maar eens genoeg drinken... Vader trok zijn wanten aan en haalde onder
het stro in de slee zijn zweep te voorschijn.
voegde hij de
- Maakt, dat jullie binnenkomt, anders zal ik jullie!
kinderen toe. Hij liet zich op zijn zij in de slee vallen, schoot de poort uit
en reed in een wijde boog langs de hoge, met sneeuw bedekte sparren naar
het landgoed van 'de jeugdige edelman Wolkow.
zei Sanjka.
-- 0, wat is het vreselijk koud,
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De kinderen renden het donkere huis binnen en klommen tandenklapperend op de oven. Tegen het zwarte plafond vormde 'de droge, warme
rook kringels en verdween door het kleine schuifraampje boven de deur:
er werd gestookt zonder schoorsteen. Moeder kneedde deeg. Al met al was
het toch een welvarende boerderij : een paard, een koe en vier kippen. En
van Iwasjka Browkin zei men, dat hij flink was. Van de fakkel vielen
sissend verkoolde spaanders in het water. Sanjka trok de schapevacht over
zichzelf en haar broertjes heen en begon weer onder de pels allerlei griezelverhalen te fluisteren: over degene die je maar niet met name moest noemen
en die je 's nachts in de kelder kon horen ritselen.. .
- Onlangs, ik sperde mijn ogen wagenwijd open, wat schrok ik me
daar... Bij de drempel ligt vuil, op het vuil de bezem... Vanaf de oven
keek ik er naar, en de hemel sta me bij ! Onder de bezem zat iets harigs
met een snor als van een kat.. .
huiverden de kleintjes onder de pels.
- Oei
* 2 *

De nauwelijks zichtbare weg voerde door het bos. De toppen der eeuwenoude dennen bedekten de hemel. Ondoordringbaar kreupelhout: moeilijk
bewerkbare grond. Deze grond had Wasili, Wolkows zoon, toen hij zich twee
jaar geleden zelfstandig gemaakt had en van zijn vader, die tot de Moskouse
dienstadel behoorde, weggegaan was, als leen ontvangen. Het Hof van Belening' had Wasili vierhonderdvijftig desjatinen toegewezen en daarbij zevenendertig boeren met hun gezinnen.
Wasili had een boerderij ingericht, maar dat had hem al zijn geld gekost
en daardoor had hij de helft van zijn grond aan een klooster, moeten verpachten. De monniken leenden geld tegen hoge rente zij namen twintig
kopeken van een roebel. Het leen bracht de verplichting met zich mee de
tsaar te dienen en daarbij zelf te zorgen voor een goed paard, harnas, sabel
en haakbus. Ook moest hij drie van zijn horigen meebrengen, eveneens te
paard, in harnas, met sabel en pijl en boog gewapend. .. Het geld van de
monniken was maar net voldoende om deze uitrusting te kunnen betalen.
2-18217

En waar moest hij dan zelf van leven? Waarvan moest hij zijn bedienden
voeden? Waarvan moest hij de monniken de rente betalen?
De schatmeesters van de tsaar kenden geen mededogen. Ieder jaar een
nieuwe verordening, nieuwe heffingen voor voeding, voor wegen, belastingen en pachtafdrachten. Wat kon er dan voor hem nog op overschieten?
En alles wordt op de landheer verhaald, waarom is hij zo traag met het
binnenhalen van de pacht? Maar meer dan eenmaal kan men een boer niet
villen. Tijdens het bewind van de overleden tsaar Aleksej Michajlowitsj
is het Rijk uitgeput door oorlogen, woelingen en opstanden. Sedert de vervloekte Stenka Razin zijn wandaden bedreef, zijn de boeren God vergeten.
Nauwelijks pak je ze wat harder aan, of ze laten als een wolf hun tanden
zien. Om aan de druk te ontkomen vluchten ze naar de Don. Daar zijn ze
buiten het bereik van wet en geweld.
Het paard zeulde op een sukkeldrafje over de weg voort en was geheel
met rijp bedekt. De takken raakten de disselboom en strooiden sneeuwstof
in het rond. De eekhoorntjes met ,hun pluimstaarten tegen de stammen
gedrukt, keken naar de voorbijglijdende slede. Ontelbaar waren de eekhoorntjes in de bossen. Iwan Artemjitsj lag in zijn slee en dacht, wat bleef
een boer anders over dan te denken...
Nu, goed dan... Geef dit, geef dat... Betaal dit, betaal dat... Maar
veel is het, wat een staat! zou hij wel te verzadigen zijn? Wij drukken ons niet voor het werk, wij verdragen het. Maar in Moskou beginnen
de bojaren4 nu in gouden koetsen te rijden. Geef die volgevreten duivel
ook nog geld voor een koets. Goed dan... Dwing ons, neem wat je nodig
hebt, maar maak het niet te bont... En tweemaal villen, kinderen, dat is
te bont. De dienaren van de tsaar vermeerderen zich steeds. Waar je ook
spuugt, overal raak je een diaaks, een klerk of een controleur, die zit te
pennen... Maar de boer alleen geeft ze allemaal te eten... 0, kinderen,
het is beter adat ik wegloop en me door een wild dier in het bos laat ver ,
scheuren. De dood is beter dan deze uitplundering. .. Op deze wijze zullen
jullie ons niet lang meer kunnen uitvreten.
Iwasjka Browkin dacht, misschien zo, misschien 'ook anders. Uit het
bos kwam een slee de weg op. In de slee zat op zijn knieën de Zigeuner,
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zoals zijn bijnaam luidde,
een al wat grijzende, zwartharige hoer die
ook onderhorig was aan Wol.kow. Vijftien jaar was hij voortvluchtig geweest en had hij door het land gezworven. Maar toen kwam er een verordening: zonder verjaringstermijn moeten alle voortvluchtige horigen aan
hun landheren overgedragen worden. De Zigeuner werd in de buurt van
Woronezj, waar hij een boerderij had, gegrepen en aan de oude Wolkow
teruggegeven. Hij probeerde weer te ontvluchten, maar werd opnieuw
gepakt. Men beval de Zigeuner meedogenloos met de knoet te slaan en in
de gevangenis op het landgoed van Wolkow op te sluiten om hem, zodra
zijn huid weer heel was, eruit te halen en opnieuw af te ranselen zonder
erbarmen en vervolgens weer op te bergen. Dan zou deze deugniet en dagdief het voortaan wel uit zijn hoofd laten weg te lopen. Aan het feit, dat
Wasili zijn leen kreeg, had de Zigeuner het te danken, dat hij vrijgelaten
werd om diens horige te worden.
- Goedendag,
zei de Zigeuner tegen Iwan en kwam bij hem op
zijn slee zitten.
-- Nieuws?
- Niets goeds, voor zover ik weet...
De Zigeuner trok zijn want uit, streek langs snor en baard en zei, een
listig lachje onderdrukkend:
- Ik ben in het bos een man tegengekomen, die zei, dat de tsaar stervende is
Iwan Artemjitsj ging rechtop in de slee staan. De schrik sloeg hem
in de benen... „Brr, stop..." Hij nam zijn muts af en sloeg een kruis:
- Wie denkt men dan, dat er nu tsaar zal worden?
Niemandanders,
zegt hij,
dan dat jongetje Peter Alekse jewits j. Hij is nauwelijks van de borst af...
- Dat is toch wat!
Iwan zette zijn muts weer op. Zijn ogen werden
dof.
Dat is toch wat... Nu staat ons een bojarenbewind te wachten.
Dan zijn we helemaal verloren...
- Misschien is het dan met ons uit, misschien ook niet
zo is dat.
Die man
De Zigeuner school dichter naar hem toe en knipoogde.
meende, dat er wel onrust zou komen... Misschien zullen we nog verder
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leven en een stuk brood eten, wij hebben meer met dat bijltje gehakt.

—

De Zigeuner liet zijntanden zien. Ze leken op die van een bosduivel. Hij
begon te lachen en schraapte zijn keel zo luid, dat het in het hele bos
weerklonk.
Een eekhoorntje sprong uit een boom naar beneden en vloog de weg
over; de sneeuw stoof op en leek tegen het schuininvallende licht een zuil
van fijne naaldjes. De grote, dieprode zon hing aan het einde van de weg
boven de heuvel, boven de hoge palissade, de steile daken en rookpluimen
van het landgoed van Wolkow.
3 *

Iwasjka en de Zigeuner lieten hun paarden bij de hoge toegangspoort
staan. Boven hun hoofd hing aan een dwarsbalk de beeltenis van de Heiland aan het kruis. verder liep er rond het landgoed een schutting, die
hoog genoeg was om te voorkomen, dat men er over heen klom. Zelfs de
Tataren zou men hierachter kunnen weerstaan... De boeren namen hun
mutsen af. Iwasjka vatte de klink van het hekje en zei, zoals gebruikelijk
was:
-- Here Jezus, zoon van God, wees ons genadig.
Met zijn schoenen knersend kwam Awerjan, de poortwachter, uit zijn
wachthuisje en keek door de spleet, goed volk. Hij zei : Amen, en
maakte de poort open.
De boeren reden de binnenplaats op. Daar stonden ze zonder muts, een
verstolen blik werpend naar de glimmende vensters van het bojarenhuis.
Een opgang met een steile trap gaf toegang tot de woonvertrekken. De
,

.

prachtige opgang was versierd met houtsnijwerk en voorzien van een
torentje. Boven de opgang stak het tentdak van het huis uit, versierd met
twee halve tonnetjes en een vergulde daklijst. ,De kelderruimte onder het
huis was van machtige balken gebouwd. Wasili Wolkow had deze bedoeld
voor opslagruimte van winter- en zomervoorraden graan, pekelvlees, en
diverse ingezouten en ingemaakte levensmiddelen. De boeren wisten ondertussen heel goed dat er in de provisiekelders alleen muizen waren. Maar
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de opgang
moge God deze ook aan andere vorsten schenken
de opgang was rijk versierd...
— Awerjan, waarom heeft de bojaar ons met de paarden laten komen,
- zeker een of andere herendienst, hè?...
vroeg Iwasjka.
Voor
zover ik weet, hebben wij alles al af...
- Jullie moet krijgsvolk naar Moskou brengen...
- Soms weer onze paarden afjakkeren?...
- Wat is er dan aan 'de hand?
vroeg de Zigeuner, naderbij komend.
- Tegen wie gaat ,deoorlog? Of is er onrust?
- Dat gaat jou en mij niet aan.
De grijze Awerjan maakte een buiging.
Als je iets bevolen wordt, dan ga je. Vandaag heeft men een hele
vracht roeden gebracht voor mensen als jullie...
Awerjan liep met stijve benen naar het wachthuisje. In de winterse
duisternis lichtte hier en idaar een venstertje. Om de binnenplaats stonden
allerlei gebouwen: koestallen, kelders, woonhutten en een smederij. Maar
de helft stond daar nutteloos. Wolkow had op het landgoed aan horigen
al met al slechts vijftien zielen en zelfs die leden een hongerbestaan. Zij
werkten natuurlijk, ploegden zo goed en kwaad als het ging, zaaiden,
reden hout, maar kon men daar van leven? Herendienst! Er werd verteld,
dat Wasili een van zijn mensen naar Moskou stuurt om bij de kerken te
bedelen en het geld aan hem af te dragen. Twee anderen liepen in Moskou

te venten en verkochten lepels, bastschoenen en fluitjes. Maar de boeren
vormden toch de grondslag. Zij waren het die hem voeden.
Iwasjka en de Zigeuner stonden op de binnenplaats in 'de duisternis en
waren in gedachten verzonken. Waarom zouden ze zich haasten? Van
geen enkele kant stond hun iets goeds te wachten. De grijsaards vertelden
weliswaar, dat het vroeger gemakkelijker geweest was : als het je niet
beviel, ging je naar een andere landheer. Nu was dat verboden, je
mnoea leven, waar men je beval. Was je gezegd Wasili Wolkow te onderhouden doe het dan ook, of je er nu wel of geen zin in hebt. Allen
waren horigen geworden. En je zou zien, dat het nog erger werd...
Ergens piepte een deur, blootshoofds kwam een brutale jonge meid uit
het huis door de sneeuw gelopen:
,
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De bojaar beveelt jullie uit te spannen. Je zult hier overnachten.
God beware je er echter voor je paarden hooi van de bojaar te geven...
De Zigeuner wou het meisje juist met de zweep op het stevige achterwerk geven, maar ze maakte, dat ze wegkwam... Zonder zich te haasten
spanden ze uit. Ze gingen naar het bediendenhuis om te overnachten. Acht
knechten waren daar bij het licht van talkvet, dat ze de bojaar ontstolen
hadden, aan het kaarten. De spekgladde kaarten lieten zij luid neerkle tsen
op de tafel... zij probeerden elkaar enige kopeken af te troeven..',.
Geschreeuw en geruzie. Eén probeerde er het geld achter zijn kiezen te stoppen en een ander wrong zijn mond open. Nietsnutten en toch een volle buik!
Op een bank langs de muur zat leen jongen met een lang linnen hemd
en versleten bastschoenen. Dat was Aljosja, de zoon van Iwan Artemjitsj.
In de herfst had hij hem van honger voor eeuwig aan de bojaar moeten
afstaan vanwege de achterstallige afdracht. Net als zijn moeder had het
kereltje grote ogen. Je kon aan zijn haar zien, dat hij er hier flink van
langs kreeg. Iwan wierp terloops een blik op zijn zoon. Het deed hem pijn,
maar hij zei niets. Aljosjka maakte zwijgend een diepe buiging voor zijn,
vader.
Hij wenkte zijn zoon en vroeg hem fluisterend:
- Hebben jullie al gegeten?
- Dat hebben we.
;

- Ach en ik heb van huis geen brood meegenomen. (Listig verzweeg
hij, dat hij een stuk brood in een lap gewikkeld onder zijn hemd had zitten.) Misschien kun jij nog iets voor me opscharrelen... Kijk maar eens.. .
Morgen vroeg wil ik voor de bojaar op mijn knieën vallen, ik heb zoveel
werk te doen. Misschien is hij mij genadig, ga jij dan in mijn plaats
naar Moskou.
Aljosjka knikte begrijpend: „Goed, vader". Iwan trok zijn bastschoenen uit, en opgewekt en rad pratend, als was hij goedgehumeurd en
verzadigd, zei hij:
- Zeg eens, kinderen, heerst er iedere dag bij jullie zo'n vrolijkheid?
Jullie hebt maar een gemakkelijk leven, aan drinken ontbreekt het jullie
niet...
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Een van de knechten, een boom van een kerel, gooide zijn kaarten neer
en draaide zich om:
— Wie ben jij eigenlijk, dat jij ons verwijten durft maken.
Iwan wachtte niet, tot er ruzie van kwam en kroop op een brits.
* 4 *

Wasili Wolkow had een gast te overnachten. Het was zijn buurman
Michajla Tyrtow, de zoon van een landarme edelman. Zij hadden al vroeg
het avondeten gebruikt. Op brede banken, vlak bij de oven, had men viltdekens, kussens en berepelzen voor hen uitgespreid. Maar de slaap meed
de jonge mensen. Het was heet. Met alleen een hemd aan zaten zij op de
bank. In het duister hielden zij gesprekken, gaapten en bekruisten hun
mond.
zei tde gast afgemeten en gedempt, — op jou, Wasili,
- Op jou,
zijn nog velen jaloers... Denk je maar eens in mijn plaats. Wij zijn met
z'n veertienen thuis. Zeven hebben een leen gekregen. Zij kwellen zich af
op woeste gronden. De een heeft twee boeren, de ander drie en de rest
is voortvluchtig. Ik ben de achtste, ik heb me juist gemeld voor indiensttreding bij de tsaar en zal morgen een leen krijgen. Ze zullen me wel een
afgebrand dorpje geven, of een moeras met kikkers... Hoe moet je daarbij in leven blijven? Nou?
- Nu heeft iedereen het moeilijk,
Wasili liet de uit cipressehout
gesneden rozenkrans die tussen zijn knieën neer hing, door zijn hand glijden.
Wij ploeteren allemaal... Wat moet je anders doen?...
- Mijn grootvader zat bij de tsaar aan tafel nog boven Golitsyn, —
zei Tyrtow,
dag en nacht heeft hij bij de overleden Michail Fjodorowitsj
de wacht gehouden. Maar wij lopen thuis op bastschoenen rond... Aan
deze schande zijn wij reeds gewend. Wij piekeren niet over eer, maa r hoe
we in het leven moeten blijven... Vader heeft bij het Hof van Belening
zoveel gesmeekt, dat zijn voorhoofd door de knievallen geheel ontveld
was : maar heden ten dage heeft het geen zin een smeekbede te doen zonder goed geschenk. De griffier moet je wat geven, de klerk moet je ook
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wat geven en zelfs de jongste schrijver mag je niet overslaan. En dan
pakken ze het nog niet eens aan en trekken een scheef gezicht... Wij hebben de klerk, Stjopka Remezow, een kleinigheid gevraagd. Wij hebben
hem geschenken gestuurd, tien altyn haargeld met moeite hebben we
het bij elkaar gebracht, en een poed gedroogde kroeskarpers. Het geld
nam hij, de gierigaard en dronkelap, maar 'de kroeskarpers beval hij op
de binnenplaats te smijten... Anderen die handiger zijn, weten hun zin
te krijgen... Wolodjkaa Tsjemodanow is met zijn verzoek ,tot de tsaar doorgedrongen. Twee dorpjes werden hem voorgoed in bezit gegeven. En Wolodjka dat weet iedereen is hem in de vorige oorlog tegen de Polen
gek van angst van het slagveld gesmeerd en ook zijn vader is bij Smolensk tijdens de gevechten driemaal weggelopen. In plaats van hen van
hun leen vervallen te verklaren en van hun bezittingen te verjagen, bedeelt
men hen met dorpen... Er is geen gerechtigheid...
Zij zwegen even. De oven straalde hitte uit. Droog sjirpten de krekels.
Stilte. Verveling. Zelfs de honden op de binnenplaats hadden het blaffen
gestaakt. Wolkow merkte bedachtzaam op:
Als maar een of andere koning ons in dienst wilde nemen, in Venetië, of in Rome, of in Wenen... Ik zou er zonder me te bedenken heengaan... Wasili Wasiljewitsj Golitsyn heeft mijn peetoom een boek geleend, dat ik hem gevraagd heb te mogen lezen... Alle volkeren leven in

rijkdom en welstand, alleen wij zijn straatarm... Toen ik onlangs in Moskou was, zocht ik naar een wapensmid. Men stuurde mij naar de Koekoejnederzetting, naar de Duitsers... Nu ja, het zijn geen rechtgelovigen —
laat daar God over oordelen... Maar nauwelijks was ik de poort door,
of schoongeveegde straten, propere huizen en in de tuinen vrolijke
bloemen... Ik durfde er nauwelijks te lopen. Het was zo verbazingwekkend, dat ik het gevoel had, of ik droomde... De mensen waren heel

vriendelijk en ze leven toch vlak bij ons. En wat een rijkdom ! Koekoej
alleen is rijker dan heel Moskou met de dorpen rondom...
Moeten we dan handel gaan drijven? Daar is weer geld voor nodig,
Michajla keek naar zijn blote voeten.
Bij de strelitzen 6 gaan. Dat
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is ook niet aanlokkelijk. Voor je het tot kapitein hebt gebracht, ben je
krom van alle slaag, die je te verduren krijgt. Kort geleden kwam er een
stalknecht van de tsaar bij mijn vader. Hij heet Danilo Mensjikow en
vertelde dat de schatkist tweeëneenhalf jaar loon verschuldigd is aan de
strelitzen. Maar als je er om kwam en drukte maakte, werd je achter de
tralies gezet. Kolonel Pyzjow jaagt de strelitzen naar zijn bezittingen bij
Moskou en laat ze daar werken als knechten... Maar ze hoeven niet te
proberen zich te beklagen, want dan worden ze voor de regimentskanselarij op de knoet getrakteerd. Ja, de strelitzen koken van woede... Mensjikow zei: let maar eens op, die zullen nog wei eens wat van zich laten
horen...
- Men zegt: wie een bojarepels draagt, moet liever niet aan de overkant van d e Moskwa verschijnen.
- Maar wat wil je? Allen zijn straatarm... Zo zwaar drukken alle
afdrachten, belastingen en tollen, dat men het liefste maar zou weglopen.. .
Mensjikow vertelde: de buitenlanders, zij die in Archangelsk en Cholmogory handel drijven, hebben voor zichzelf stenen huizen laten bouwen.
Wat ze in het buitenland voor een roebel inkopen, verkopen ze bij ons
voor drie... Maar onze kooplieden laten hun waren uit louter gierigheid
verschimmelen. De stedelingen ontvluchten de meedogenloze druk. De een
gaat naar het platteland en de ander naar de wilde steppe. Men heft nu
zelfs voor de bijten in het ijs bij'tengeld... Maar waar blijft al dat geld?
Mensjikow zei: Wasili Wasiljewitsj Golitsyn heeft aan de rivier Neglinnaja een paleis laten bouwen. Van buiten i s het bekleed met koperen platen en van binnen met verguld leer...
Wasili tilde zijn hoofd op en keek Michajla aan. Die had zijn benen
onder de bank gestoken en keek op zijn beurt Wasili aan... Zoëven zat
daar nog een bescheiden mens, nu was hij ineens een ander: hij lachte
spottend en wipte met zijn voet, zodat de bank onder hem stond te schudden.. .
Wat heb je? vroeg Wasili zacht...
Vorige week is er bij betdorp Worobjowo weer een wagen-colonne
geplunderd. Heb je ervan gehoord? (Wasili fronste zijn voorhoofd en
,
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greep zijn rozenkrans.) Een groep lakenkooplieden vervoerden hun kostbare waren... Ze hadden haast om naar Moskou te komen, daar wilden ze
de avondspijs gebruiken, maar dat is niet doorgegaan... Slechts eentje is
er in leven gebleven en die heeft het aangegeven. Men is direct begonnen.
de rovers te achtervolgen. Alleen sporen heeft men kunnen vinden en ook
die waren bijna geheel in de sneeuw verloren gegaan...
Michajla's schouders schokten, hij lachte luid:
Wees maar niet bang, ik was er niet bij, ik heb het van Mensjikow
gehoord... (Hij boog zich naar Wasili over.) Men zegt, dat de sporen
regelrecht naar de Warwarka voerden, naar het huis van Stjopka Odojewski... De jongste zoon van vorst Odojewski... Hij is van onze . leef tij ...
We moeten gaan slapen, het is tijd, zei Wasili morrig.
Michajla lachte weer kwaadaardig:
- Goed, we hebben genoeg geschertst, laten we gaan slapen.
Met een soepele beweging kwam hij van de bank af en rekte zich zo
uit, dat zijn gewrichten kraakten. Hij schonk zichzelf kwas in een houten
schaal en dronk lang, terwijl hij over de rand van de schaal blikken wierp
naar Wasili.
- Stjopka Odojewski heeft vijfentwintig knechten uitgerust met sabels
en vuurwapens... Jongens die voor niets .staan... Hij heeft ze opgeleid:
meer dan een jaar heeft hij ze niet te eten gegeven, alleen 's nachts liet
hij ze de poort uit om buit te zoeken... Net wolven...

Michajla ging op de bank liggen, trok de berepels over zich heen, schoof
zijn .arm onder het hoofd en zei met fonkelende ogen:
- Zul je me nu om dit gesprek gaan aangeven?
Wasili hing de rozenkrans weg, ging zwijgend liggen met zijn gezicht
naar de muur van dennehout, waaruit ide hars naar beneden drupte. Na
geruime tijd antwoordde hij:
- Nee, dat zal ik niet doen.
,
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* 5

Achter de poort in de aarden wal voerde de hobbelige weg met veel
bochten tussen hoge en smalle huizen met één verdieping, opgetrokken van
boomstammen. Overal ashopen, kadavers, scherven van potten, smerige
lompen, alles werd maar op straat gesmeten.
Aljosjka liep met de teugels in de hand naast de slee, waar drie knechten in zaten, die met hennep opgestopte kartonnen oorlogskappen op hun
hoofd hadden en dikke, gewatteerde, stijve vilten oorlogsjassen met hoge
kragen droegen. Dat waren de soldaten van Wasili Wolkow. Voor maliënkolders was er niet genoeg geld geweest. Daarom had hij zijn mannen
in viltjassen gestoken, ofschoon hij bang was, dat men hem bij de monstering zou smaden en uitschelden, omdat de uitrusting niet in overeenstemming was met zijn leen en hij daarom voor bedrieger uitgemaakt kon
worden...
Wasili en Michajla zaten bij de Zigeuner in de slee. Achter hen aan
kwamen de knechten met de paarden het paard van Wasili met een
kostbare schabrak en een Perzisch zadel en de kreupele ruin van Michajla,
die slecht, ja erbarmelijk gezadeld was.
Michajla zat daar met gefronst voorhoofd. Veel edelen en jeugdige
bojaren joegen luid schreeuwend en met hun zweep knallend op hun paarden langs hen heen. Zij droegen maliënkolders en harnassen die nog van
hun grootvaders stamden. Maar zij waren ook gekleed in nieuwaangemeten fluwelen hemden, mantels en prachtige kaftans. Uit heel de omtrek
was men naar het Loebjankaplein gereden voor de monstering en de belening en herbelening van 'land. Bij het zien van Michajla's ruin lachte
iedereen: „Hé, daar ga je zeker mee naar de vilder? Het is de vraag, of
je nog zo ver met hem komt..." In het voorbijjagen striemden zij de ruin
met de zweep, zodat deze zich met moeite staande kon houden... Gejoel,
gelach, gefluit...
Zij passeerden de brug over de Jaoeza, langs wier steile oevers honderden kleine windmolens stonden te draaien. In draf volgden zij de sleden
en karavanen over het plein langs de witte verweerde muur met zijn vier-
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kante torens en kanonnen tussen de kantelen. Voor de lage Mjasnitskajapoort was het een schreeuwen, schelden en dringen van je welste. Iedereen
wilde er het eerste door. Er werden vuistslagen uitgedeeld, mutsen vlogen
door de lucht, sleden kraakten en paarden steigerden. Boven de poort
flikkerde het altijd brandende lampje voor he t donkere beeld van de Verlosser.
Aljosjka kreeg zijn deel van de zweepslagen, verloor zijn muts, nog
een wonder, dat hij het overleefd had! Nu reden ze door de Mjasnitskaja... Het bloed van zijn neus vegend, keek hij naar alle kanten: „Jonge,
jonge! "
Als een levende golf bewoog zich het volk door de nauwe, smerige
straat. Uit houten winkeltjes leunden kooplieden luid roepend naar buiten,
pakten de voorbijgangers bij hun mantels vast, rukten hun de mutsen van
het hoofd en lokten hen in hun zaakjes. Achter hoge hekken lagen stenen
huizen. Deze hadden prachtige, zilverachtige, steile daken en bonte koepels als bij een kerk. Kerken waren er bij duizenden. Grote met vijf
koepels en kleine op de wegkruisingen, met een deur, waar nauwelijks een
mens door kon, en waarin geen tien mensen tegelijk plaats vonden. In de
open voorportalen flikkerden de kaarsvlarnmetjes. Oude vrouwen lagen
geknield te dommelen. Ruigharige, zonderlinge bedelaars schudden hun
lompen, grepen de mensen bij de benen en ontblootten, onverstaanbare
geluiden uitstotend, hun met bloed en vuil bedekte lichaam... Popen zonder aanstelling hielden voorbijgangers een tarwebrood onder de neus en
hun een angstaanjagende blik toewerpend, schreeuwden zij : „Kom, koop.
man, laat een mis lezen, anders bijt ik in het brood..." Zwermen kauwen
cirkelden boven de kerkjes.
Met de grootste moeite kwamen zij bij de Loebjanka, waar groepen bereden krijgers zich over het hele plein verdrongen. In de verte bij de Nikolski.
poort werd de hoge, cilindervormige sabelbonten muts van een bojaar
zichtbaar. Tegelijk hiermee ook de pelskappen van de diaken en de donkere kaftans van de „beste mannen", de gekozenen... Daarvandaan
schreeuwde een lange, magere man met een reusachtige baard en zwaaide
met een papier. Dan kwam een of andere, soms armelijk, soms rijk 4uitge:

..
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ruste edelman naar voren, hetzij alleen, hetzij met zijn krijgers en sprong
naar de tafel. Hierop steeg hij af en boog diep voor de bojaar en zijn helpers. Zij monsterden zijn uitrusting en paarden en keken na, met hoeveel
land hij beleend was. Daarover werd dan getwist. De edelman bezwoer, dat
hij de waarheid zei, greep naar zijn borst, anderen weer smeekten en huilden, dat ze op hun landgoed doodarm geworden waren en stierven van
honger en kou.
Zo verliep oudergewoonte voor de voorjaarsveldtochten ieder jaar het
monsteren der dienstmannen van de tsaar
de adellijke landweer.
Wasili en Michajla stegen te paard. De paarden van de Zigeuner en
Aljosja werden uitgespannen en twee dienstknechten van Wolkow er zonder
zadel opgezet. De derde die te voet was, werd ingeprent, hoe hij vertellen
moest, dat zijn paard onderweg kreupel geworden was. De slee liet men gewoon staan.
De Zigeuner greep echter de stijgbeugel beet en riep: „Waar willen jullie
met mijn paard heen? Heer! Genadige heer!..." Wasili zei met zijn rijzweep dreigend: „Waag het eens kabaal te schoppen..." Maar toen hij weg
was, schold de Zigeuner hem uit voor alles wat mooi en lelijk was, wierp
haam en dissel in de slee en ging er zelf bij liggen. Van ergernis kroop hij
diep onder het stro...
Aan Aljosjka had niemand meer gedacht. Het tuig had hij in de slee
gelegd. Toen hij daar even zat, kreeg hij het koud
zonder muts en in
zijn kapotte wambuis. Wat te doen
het lot van een boer was nu eenmaal
alles te dulden. Plotseling rook hij iets lekkers. Er kwam een handelaar uit
de buitenwijken langs met een muts op van hazebont. Het was een gezette
baas met kleine oogjes. Op het houten blad voor zijn buik dampten onder
een doek versgebakken pasteien. Wat een duivel !
Hij wierp een schuine
blik naar Aljosja, lichtte een punt van de doek op,
„knappend en heet"!
De geur trok Aljosjka naar de pasteien:
-- Hoeveel kosten ze oompje?
Een halve kopeke per paar. Je eet je vingers mee op.
Aljosjka had juist een halve kopeke achter zijn kiezen. Toen hij weg
moest om de heer te gaan dienen, had zijn moeder hem deze geschonken
,
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om zijn bittere lot te verzachten. Het speet hem om het geld, maar ook zijn
maag deed zich gelden.
Geef maar op,
zei Aljosjka grof. Hij kocht de pasteien en at ze op.
Zo iets had hij in zijn hele leven nog niet geproefd. Maar toen hij bij de
slee terugkwam, was er van de zweep, de dissel, de haam en de rest van het
tuig geen spoor meer te bekennen. Hij vloog naar de Zigeuner, maar die
begon van onder hetstro te schelden. De schrik sloeg Aljosjka in de benen.
In zijn hoofd kreeg hij een dof gevoel. Hij ging op de rand van de
slee zitten om uit te huilen. Maar hij sprong dadelijk weer op en stortte
zich op de voorbijgangers: „Heeft niemand de dief gezien?..." De mensen lachten. Wat te doen? Hij rende over het plein om zijn bojaar te
zoeken.
Wolkow zat te paard. Zijn handen in de zij, de koperen helm op het
hoofd. Door de vorst waren de ijzeren plaatjes van zijn maliënkolder op
zijn borst en buik geheel met rijp bedekt. Wasili was niet te herkennen.
Precies een ridder. Achter hem stonden twee bereden dienstknechten met de
speer over de schouder. Ze leken net een paar tonnen in hun stijve, vilten,
gewatteerde jassen. Ze beseften het zelf: mooie krijgers! Gewoon een bespotting. Zij grijnsden.
Zijn tranen over zijn hele gezicht wrijvend, begon de jammerlijk uitziende Aljosjka van zijn ongeluk te vertellen.
Het is je eigen schuld!
schreeuwde Wasili,
je vader zal je er
wel een pak slaag voor geven. En als je vader niet voor een nieuw tuig
zorgt, dan zal ik hem een pak slaag laten geven. Maak dat je wegkomt en
sta niet voor het paard heen en weer te draaien!
Op dat ogenblik riep de lange diaak hem en zwaaide met zijn papier.
Wolkow galoppeerde van zijn plaats weg. De knechten achter hem aan, hun
paarden aansporend met hun bastschoenen,
naar de Nikolski-poort. Hier
zat aan een tafel in twee pelzen gehuld
een met fluweel gevoerde en
daar overheen een van schapebont zonder overtrek
en met een hoge muts
op het hoofd, de gevreesde vorst Fjodor Joerjewitsj Romodanowski.
Wat moest hij nu beginnen? Zijn pet weg, het tuig weg... Over het plein
dwalend, jammerde Aljosjka zachtjes. Iemand riep hem. Het was Michajla
--
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Tyrtow die hem bij zijn schouders pakte en zich van zijn paard af naar hem
toeboog:
zei hij en daarbij stonden hem zelf de tranen in de ogen
- Aljosjka,
Aljosjka, loop om godswil naar de Twerski-poort
en trilden zijn lippen,
en vraag daar naar Danilo Mensjikow, de stalknecht... Ga daar naar binnen en maak voor Danilo driemaal een buiging tot op de grond. Zeg hem,
dat Michajla hem onderdanig smeekt... Dat zijn paard kreupel geworden
is en hij zich schaamt... Laat hij me voor een dag het een of andere paard
lenen, waar ik me mee kan laten zien. Kun je het onthouden? Zeg hem,
dat ik het hem vergelden zal... Voor een paard zou ik als het moest bereid
zijn een mens de hals af te snijden... Smeek hem erom, vergiet tranen als
het moet...
vroeg
- Ik zal het vragen, maar wat moet ik doen als hij weigert?
Aljosjka.
- Dan ransel ik je tot aan je schouders in de grond !
Mi.chajla rolde
met zijn ogen en blies zijn neusgaten op.
Zonder zich te bedenken zette Aljosjka het op een lopen in de aangegeven
richting.
Michajla zat stijf van de kou in het zadel en had de hele dag nog niet
gegeten. In een vorstige nevel ging de zon onder. Over de sneeuw lag een
blauwachtige glans. De paardehoeven knarsten luider. Het werd donker en
in heel Moskou riepen de klokken van alle torens en kerken de mensen naar

het vesper. Stapvoets reed Wasili Wolkow voorbij met het hoofd mistroostig
op zijn borst. Aljosjka was nog steeds niet terug. Hij kwam ook helemaal
niet meer terug.

* 6

In het lage, warmgestookte vertrek verlichtten de lampen het nabije gewelf met zijn donkere beschildering: paradijsvogels en ineengestrengelde
grassen.
Onder de donkere ikonen lag op een brede bank, met zijn zieke lichaam
weggezonken in zijden donskussens, tsaar Fjodor Aleksejewitsj te sterven.
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Men had het allang verwacht: de tsaar leed aan scheurbuik en zijn benen
zwollen steeds meer op. Vandaag had hij de ochtendmis niet meer staande
kunnen bijwonen. Hij had op een stoel willen gaan zitten, maar was onderuit gegleden. Men had hem opgetild, maar zijn hartslag was nauwelijks
meer hoorbaar. Men had hem onder de heilige ikonen gelegd. Zijn benen
werden dik van het water en deden aan balken denken en ook zijn buik
zette op. Een Duitse arts werd geroepen. Hij tapte het water af en de tsaar
werd rustig het einde kwam. Zijn oogholten werden donker en zijn neus
tekende zich scherper af. Op een gegeven moment fluisterde hij iets, maar
niemand kon verstaan wat. De Duitser boog zich over zijn bloedeloze lippen: Fjodor Aleksejewitsj mompelde onverstaanbaar, als in een ademtocht,
Latijnse verzen. De arts meende in het gefluister van de tsaar een vers van
Ovidius te herkennen... Op het sterfbed Ovidius? De tsaar was zonder
twijfel niet bij bewustzijn...
Nu was zelfs zijn ademhaling niet meer waarneembaar. Bij het berijpte
venster, in welks ronde ruitjes het maanlicht speelde, zat op een Italiaanse
klapstoel de patriarch Ioakim, streng en wasbleek, in een zwarte mantel.
Op zijn hoofd had hij de kap met het witte kruis met de drie dwarsbalken.
Onbewegelijk en ineengedoken zat hij daar, gelijk een visioen van de dood.
Bij de muur stond eenzaam tsaritsa Maria Matwejewna. Door een nevel
van tranen keek zij naar de plek, waar uit een berg van kussens het smalle
voorhoofd en de spits geworden neus van haar stervende echtgenoot te voorschijn kwamen. De tsaritsa was nog maar net zeventien jaar. Men had haar
vanwege haar schoonheid uit het arme gezin Apraksin naar het hof gehaald.
Ze was maar twee maanden tsaritsa geweest. Haar domme gezichtje met
de donkere wenkbrauwen was opgezet van het huilen. Ze snikte als een kind,
knakte met haar vingers en was bang om luid te wenen.
Aan het andere einde van het vertrek, in de schemering onder de gewelven, zat de uitgebreide familie van de tsaar te fluisteren: zusters, tantes,
ooms en kamerbojaren. Iwan Maksimowitsj Jazykow, een kleine, welgedane, goedmoedige en beminnelijke man die ,over een buitengewone handigheid beschikte en een diepgaand kenner was van de hofetiquette; de tanige,
waardige grijsaard, boekenvriend en eerste kamerdienaar was Aleksej
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Timofejewitsj Lichatsjow en dan vorst Wasili Wasiljewitsj Golitsyn, een
beeldschone man met een kroesbaard die de kin vrijliet, een opgedraaide
snor en kort, op zijn Pools geknipt haar, gekleed in een Poolse, met snoeren bestikte mantel en met zachte, hooggehakte laarzen aan. De vorst was
maar middelmatig lang.
Zijn blauwe ogen glinsterden opgewonden. Het was een beslissend uur:
er moest een nieuwe tsaar komen. Maar wie? Peter of Iwan? De zoon van
Narysjkina of de zoon van Miloslawskaja? Het waren beiden nog onrijpe
knaapjes. Hun kracht lag in hun afkomst. Peter had een vurig verstand en
was lichamelijk sterk. Iwan was onnozel, ziekelijk... Men kon hem om de
vinger winden... Waaraan moest men de voorkeur geven? Wie moest het
worden?
Wasili Wasiljewitsj ging zijdelings tegen de met koper beslagen vleugeldeur staan, spitste zijn oor en luisterde: in de aangrenzende troonzaal zoemden de stemmen der bojaren. Sedert de vroege ochtend zweetten ze in hun
pelzen zonder gegeten en gedronken te hebben: de Narysjkins met hun
aanhang en de Miloslawski's met de hunne. De zaal was stampvol: zij
beschimpten elkaar, herinnerden zich oude beledigingen en voelden, dat
vandaag een van hen omhoog zou stijgen en dat een andere de verbanning
wachtte.
- Is me dat een lawaai, fluisterde Wasili Wasiljewitsj, en op Jazykow toegaande, zei hij zachtjes in het Pools: Iwan Maksimowitsj, jij
moest toch eens werkelijk aan de patriarch vragen, voor wie hij nu eigenlijk is.
Jazykow hief zijn hoofd met de weelderige, krullende blonde haren naar
hem op. Zijn flauwtjes glimlachend gezicht was rood, zweette van de hitte en
rook naar rozenolie. Hij zei:
- Zowel de patriarch als wij wachten op jouw woord, mijn waarde vorst.
Wij voor onszelf zullen wel al een besluit genomen hebben...
Lichatsjow kwam naderbij, zuchtte en streek bedachtzaam met de blanke
hand door zijn baard:
- Op dit beslissende uur mogen we ons niet versplinteren, Wasili Wasiljewitsj. Wij zijn tot deze opvatting gekomen: voor Iwan is de kroon te
3-182
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zwaar, zijn bewind zou niet van lange duur zijn, hij is ziekelijk. Wij hebben behoefte aan een sterke- hand.
Wasmi Wasiljewitsj liet zijn wimpers zakken. Om zijn mondhoeken speelde een bitter lachje. Hij begreep, dat twist nu gevaarlijk was.
Het zij zo, Peter wordt tsaar, zei hij.
Hij sloeg zijn blauwe ogen op, maar plotseling trilden zij even en er
kwam een floers van tederheid overheen. Hij zag de tsarewna binnenkomen,
de zesde zuster van de tsaar, Sofia. Niet statig glijdend als een zwaan, zoals
het een jonkvrouw paste, maar onstuimig kwam zij binnen. De slippen
van het bonte kleed, dat de volle borsten niet geheel bedekte, fladderden om
haar heen en de rode linten van de puntige huif wapperden. Op haar niet
schone gelaat kwamen onder de witte en rode schmink vlekken te voorschijn.
De tsarewna was grof gebouwd, stoer en stevig en had een groot hoofd.
Het gewelfde voorhoofd, d e groenachtige ogen en samengeknepen mond
waren eerder kenmerkend voor een man dan voor een vrouw. Zij keek
Wasili Wasiljewitsj aan en begreep klaarblijkelijk, waarover hij zaven
gesproken had en wat hij geantwoord had.
Haar neusvleugels trilden minachtend. Zij wendde zich naar het bed van
de stervende, sloeg de handen ineen, 'drukte ze krampachtig samen, knielde
op het tapijt en drukte haar voorhoofd tegen het bed.
De patriarch hief het hoofd op, zijn troebele blik vestigde' zich op 'Sof ja's
hals en op haar omlaaggevallen vlechten. Allen, die in het vettrek waren,
werden opmerkzaam. De vijf tsarewna's bekruisten zich. De patriarch ging
staan en keek de tsaar langdurig aan. Hij sloeg zijn zwarte mouwen om,
bekruiste de tsaar met een brede zwaai en begon' het gebed .der stervenden
te lezen.`
Sof ja greep naar haar keel, gaf een doordringende schreeuw en barstte
met diepe stem in een wild gehuil uit. Ook haar zusters begonnen te jammeren... Tsaritsa Marfa Matwejewna liet zich met haar gezicht 'op de bank
vallen. Haar oudste broer, Fjodor Matwejewitsj Apraksin kwam op haar
toe. De grote, gezette man in een pels die tot op zijn tenen hing, begon de
tsaritsa over haar rug te strelen. Jazykow snelde op de patriarch toe, kuste
zijn hand en trok hem mee 'aan zijn arm. De patriarch, Jazykow, Lichatsjow
-
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en Golitsyn haastten zich naar de troonzaal. De bojaren zwermden met
wapperende mouwen, vooruitgestoken baarden op hun toe en vroegen met
schaamteloos opengesperde ogen: „Nu, hoe is het er mee, heilige vader?"
- Tsaar Fjodor Aleksejewitsj is van deze wereld heengegaan... Laten
wij wenen, ojaren!...
Niemand luisterde naar hem,
dringend en duwend om door de deur
te komen, ijlden de bojaren naar de gestorvene, lieten zich op de knieën
vallen, sloegen met hun voorhoofd tegen het tapijt en weer overeind komend kusten zij de reeds samengevouwen, wasbleke handen. Door de verstikkende lucht begonnen de lampen te knisteren en uit te gaan. Sof ja werd
naar buiten gebracht. Wasili Wasiljewitsj trok zich terug. Naar Jazykow
kwamen de gebroeders en vorsten Golitsyn, Pjotr en Boris Aleksejewitsj,
vorst Jakow Dolgoroeki, een zwartharige man met borstelige wenkbrauwen
en een schrikaanjagend uiterlijk, en zijn broers Loeka, Boris en Grigori.
Jakow zei:
- Wij hebben onze messen klaar en onder onze kleren zitten onze pantsers... Nu, kom op, zullen we Peter tot tsaar uitroepen?
- Stel je op de stoep op voor het volk. Daar komt ook de patriarch
heen en daar zullen we het doen... Maar als sommigen zouden proberen
Iwan Aleksejewitsj tot tsaar uit te roepen, steek die schurken dan met messen neer...
Een uur later vertoonde de patriarch zich op de Parade-trap en zegende
de duizendkoppige menigte
strelitzen, bojarenzonen, dienstknechten,
kooplieden en handwerkers,
en vroeg toen, welke zoon van de tsaar de
troon moest bestijgen.
De houtvuren laaiden op. Aan gene zijde van de Moskwa ging de maan
onder. Het koude maanlicht weerspiegelde zich in de koepeldaken. Uit de
menigte werd geroepen:
- Wij willen Peter Aleksejewitsj...
Ergens riep een hese stem:
- Wij willen Iwan tot tsaar.
Mensen vlogen in de richting, vanwaar deze stem geklonken had, en zij
verstomde. Nog luider schreeuwde de menigte: „Peter, Peter!"
3*
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Op de binnenplaats bij Danilo stortten zich twee kettinghonden, schuimend van woede, o p Aljosjka. Een meisje met korstige lippen en een pels
over het hoofd, beval hem de beijzelde trap op te gaan naar de woonkamer, zelf schoot z e zonder reden gichelend onder de trap de kelder in, waa r
in het duister de houtblokken in de oven helder vlamden.
Aljosjka hoorde, terwijl hij de trap opklom, hoe boven iemand
schreeuwde, alsof hij gevild werd. „Sjonge, dacht hij hier kom ik
niet levend vandaan..." Hij pakte het gladgeschaafde klosje dat aan een
touwtje hing, beet en rukte met moeite de kromgetrokken deur open. De
warmte van: de heetgestookte kamer sloeg hem tegemoet en hij rook een
lucht van ramenas en brandewijn. Onder de heiligenbeelden zaten twee
mannen bij die gedekte tafel: een pope met een vlechtje en een rossige baard
.die aan een bezem deed denken, en een gedrongen, pokdalige man met een
spitse neus.
Jaag hem door z'n achterwerk wat verstand naar binnen! schreeuwden .zij, met hun bekers rammelend.
Die derde, een zware kerel, in een frambozerood, loshangend hemd hield
iemand tussen zijn knieën geklemd en kletste met een riem o p diens blote
achterste. Het met striemen bedekte, magere achterwerk schokte en kronkelde zich. „Au, au, vader!" krijste de geslagene.
Aljosjka verstarde.
De pokdalige knipoogde met zijn wimperloze oogleden naar Aljosjka.. De
pope opende zijn brede mond en riep dreunend:
Nog een bengel, geef die meteen ook maar een pak slaag!
Aljosjka drukte zijn bastschoenen stevig tegen de - vloer en strekte
zijn hals. „Hm, met mij is het uit..." De zware kerel draaide zich om.
Onderaan zijn voeten, sprong, zijn broekje optrekkend, een knaapje overeind met bleek-blauwe ronde oogjes. Hij stortte zich naar de deur en verdween. Toen wierp Aljosjka zich zoals hem bevolen was, aan de voeten
van de zware kerel en stootte driemaal met zijn voorhoofd tegen de vloer.
De man tilde hem aan zijn kraag omhoog en hield hem voor zijn koper36

kleurig, bezweet gezicht. Een scherpe brandewijnlucht kwam Aljosjka
tegemoet:
- Wat kom je doen? Stelen? Rondsnuffelen? Iets van je gading zoeken
op de binnenplaats?
Aljosjka begon tandenklapperend over Tyrtow te vertellen. De aderen op
het voorhoofd van de koperkleurige man zwollen op, hij begreep er
niets van... „Welke Tyrtow? Wat voor een paard? Je komt dus om een
paard? Ben je een paardendief?.. ." Aljosjka barstte in tranen uit, bezwoer
hem en sloeg een kruis met drie vingers. Toen pakte de koperkleurige man
hem woest bij zijn haren, duwde hem trappend met zijn laarzen naar de
deur, schopte die open en smeet Aljosjka de beijzelde trap af. „Jaag die
dief de binnenplaats af, brulde hij heen en weer zwaaiend, Sjarok,
Browka, pak hem..."
In de deuropening liet Danilo Mensjikow, net als een stier, zijn hoofd
zakken, draaide zich om en ging weer aan tafel zitten. Briesend schonk hij
de bekers vol. Hij nam w at ramenas tussen zijn vingertoppen:
- Jij hebt de Heilige Schrift gelezen, pope, jij moet het weten, trompetterde hij, mijn zoon is me boven het hoofd gegroeid... Hij denkt aan
niets anders dan stelen, dat stuk ongeluk. Moet ik hem soms maar doodslaan? Wat zegt de Heilige Schrift daarvan? Nu?
Filka de pope antwoordde afgemeten:
- Volgens de Schrift is het zo: tuchtig uw zoon van kindsbeen af en
hij zal u tot vreugde zijn op uw oude dag. Spaar de roede niet. Als gij hem
met de roede zult slaan, zal hij niet sterven, maar gezonder worden. Gij
zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden...
- Amen, zuchtte de man met de spitse neus.
- Wacht maar even, ik moet eerst wat uitrusten. Dan zal ik hem weer
roepen, zei Danilo. - Ach, ach, het ziet er slecht uit, jongens... Ieder
jaar wordt het erger. De kinderen groeien ons boven het hoofd. Van de
vroegere godsvrees is geen sprake meer. Al twee jaar hebben we geen
soldij meer van de tsaar gekregen... Te vreten hebben we niets meer...
De strelitzen dreigen Moskou aan alle vier kanten in brand te zullen steken.

Onder het volk heerst grote onrust... Weldra gaan we allen ten gronde.
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De pokdalige schriftkundige, Foma Podsjipajew, met de spitse neus, zei:
De Nikonianen 7 hebben het oude geloof vernietigd, maar daarop
(hij hief zijn vinger op) heeft de aarde gesteund... Er is geen nieuw
geloof. De kinderen worden in zondegeboren, al sla je ze half dood,
wat geeft het: ze hebben geen ziel. Het zijn kinderen van deze eeuw...
Nikonianen. Een kudde zonder herder is voedsel voor de satan... Bij p rotopope Awwakoem staat geschreven: „Maar jij aanhanger van Nikon wil
een aanslag doen op een deel der christenheid en dit in verleiding brengen
om het dan samen met jezelf te offeren aan je vader, de duivel". Aan de
duivel! (Weer verhief hij zijn vinger) . En hij vervolgde: „Wie ben jij,
Nikoniaan? Vuil ben je, stank ben je, een schurftige hond ben je..."
- Honden zijn het!
Danilo sloeg met zijn vuist op de tafel.
- De Nikoniaanse popen en protopopen lopen in zijden pijen rond en
die vervloekte honden kunnen hun monden niet meer dicht krijgen, zo volgevreten zijn ze!zei Filka de pope.
Foma Podsjipajew wachtte even tot ze uitgescholden waren, en ging toen
verder:
- Daarover staat bij protopope Awwakoem ook geschreven: „Mijn
vriend Ilarion, aartsbisschop van Rjazan ! Gedenk Melchizedek en hoe hij
leefde in de wildernis op de berg Tabor. Hij voedde zich met de loten van
bomen en in plaats van drank likte hij ,de dauw op. Hij was eenoprecht
strijder voor God en hij zette zijn zinnen niet op Rijnwijn en op Franse
wijn, niet op brandewijn en op gedestilleerde dranken, noch op bier, gekruid met kardamon. Mijn vriend Ilarion, aartsbisschop van Rjazan, zie
je nu, hoe Melchizedek leefde? Hij amuseerde zich niet met rondrijden in
rijtuigen met zwarte paarden ervoor. En toch was hij van koninklijke bloede.
Maar wie ben jij, priestertje?... Je zit breeduit in je rijtuig, als een varkensblaas op het water vlij je je op de kussens. Je kamt je haren als een hoer,
rijdt over het plein om je gezicht te laten zien, opdat schaamteloze nonnen verliefd op je worden. Och, jij arme ziel... Ontegenzeggelijk heeft de duivel je
verblind... Van wat een geestelijk leven is heb je geen flauwe notie!"
De pope deed zijn ogen dicht en lachte, dat zijn wangen ervan trilden.
Danilo schonk nog eens in. Zij dronken de bekers uit.
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De strelitzen verscheuren d e Nikoniaanse kerkboeken en gooien ze
op de vuilnisbelt, zei hij. Geve God, dat de strelitzen het oude geloof
zullen verdedigen.
Hij draaide zich om. De waakhonden blaften. De treden van de trap
kraakten. Voor de deur prevelde iemand een gebed. „Amen" antwoordde
het drietal. Een lange strelitz van het Pyzjow-regiment kwam binnen. Het
was Owsej Rzjow, de zwager van Danilo. Hij wierp een blik op de heiligenbeelden in de hoek en sloeg een kruis. Hij streek zijn haar naar achteren
en zei op kalme toon:
Jullie zit hier maar te drinken en van wat er in hogere regionen gebeurt, hebben jullie zeker geen vermoeden? De tsaar is gestorven... De
Narysjkins en Dolgoroeki's hebben Peter tot tsaar uitgeroepen... Dat is een
slag, waar we niet op gerekend hadden... Nu komen we allen onder het juk
van de Nikonianen en bojaren.

Hals over kop was Aljosjka de trap afgerold en in de sneeuw terechtgekomen. Waakhonden met gele tanden vlogen op hem af en stortten zich
op hem. Hij verstopte zijn hoofd en kneep zijn ogen dicht... Maar zij
verscheurden hem niet... Een wonder... God had hem gered! Grommend
trokken de honden zich terug. Er hurkte iemand naast hem neer en raakte
met de vinger zijn hoofd aan:
- Hé, wie ben jij?
Aljosjka deed voorzichtig een oog open. Vlakbij gromden weer de honden. Bij Aljosjka hurkte het jongetje, dat zoëven slaag had gekregen.
- Hoe heet jij? vroeg hij.
- Aljosjka.
- En verder?
- Wij zijn Browkins, boeren.
De jongen keek aandachtig naar Aljosjka op de manier van een hond: nu
eens boog hij zijn hoofd naa r de ene schouder, dan naar ,de andere. De
maan achter het dak van de (schuur bescheen zijn gezicht met de grote ogen.
Hij zag er gewiekst uit.
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zei hij.
Als je niet
--- Kom, laten we ons wat gaan warmen,
meewilt gaan, neem je dan voor mij in acht... Heb je zin in een knokpartij?
Nee. Aljosjka ging snel weer liggen. En weer keken zij elkaar aan.
.zei Aljosjka op gerekte toon,
ik wil niet... Ik
- Laat me toch,
heb je toch niets gedaan. ik wil weg.
- Waar wil je dan heen?
- Dat weet ik zelf niet... Men heeft mij beloofd, me tot mijnschouders
in de grond te zullen ranselen... En thuis zullen ze mij ook doodslaan.
- Slaat je vader je dan?
- Vader heeft me voorgoed als lijfeigene verkocht en slaat me nu niet
meer. Nu slaan de knechten op het landgoed me natuurlijk. Toen ik nog
thuis was, werd ik natuurlijk ook geslagen...
- Ben je dan weggelopen?
- Nog niet. Maar hoe heet jij? •
- Aleksasjka... Wij zijn Mensjikows... Vader slaat mij soms twee
keer per .dag en zelfs wel drie keer. Van mijn billen zijn alleen de botten
overgebleven, het vlees is er helemaal af.
— Arme jongen...
- Kom laten we ons maar gaan warmen...
- Goed.
De jongens gingen het onderhuis binnen, waar Aljosjka voorheen vuur
in de oven had gezien. Er hing hier een droge warmte en het rook naar
versgebakken brood. In een gedraaide, ijzeren kandelaar brandde een talgkaars. De berookte, uit balken bestaande muren wemelden van kakkerlakken. Het was hier om nooit meer weg te gaan.
zei Aleksasjka haastig tegen de
- Wasjonka, zeg niets aan vader,
keukenmeid, een klein, gedrongen oud vrouwtje.
Trek je schoenen uit,
Hij deed zelf zijn viltlaarzen uit. Aljosjka deed hetzelfde. Zij
Aljosjka.
klommen op de oven die de helft van de ruimte innam. Daar in het duister
keken een paar -ogen hem zonder knipperen aan. Dat was het meisje van
straks, dat het hek voor Aljosjka opengedaan had. Zij kroop helemaal weg
achter de schoorsteen.
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Mijn moeder
fluisterde Aleksasjka.
- Laten we nog wat praten,
is dood. Mijn vader is alle dagen dronken en wil weer trouwen. Ik ben bang
voor stiefmoeders. Nu word ik ook al geslagen, maar dan wordt mijn ziel
eruit getimmerd.. .
viel Aljosjka hem bij.
- Daar zijn ze toe in staat,
Het meisje achter de schoorsteen snoof luid.
- Ja, dat zeg ik ook. Kort geleden heb ik bij de Serpoechow-poort
een zigeunerkamp gezien. Daar hadden ze beren en ze speelden op schalmeien. Dansen en zingen. Zij vroegen me mee te gaan. Laten we gaan
rondtrekken met de zigeuners... Nou?
zei Aljosjka.
- Bij de zigeuners is het geen vetpot,
- Of zullen we werk zoeken in de handel... 's Zomers gaan we er dan
tussenuit. In het bos kunnen we wel een jonge beer vangen. In ken een man
in de voorstad, die ze vangt en kunstjes leert. .. Jij wordt dan bereleider en
ik zaal zingen en dansen... Ik ken alle liedjes. En met dansen kan niemand
in Moskou tegen me op.
Het meisje achter de schoorsteen snoof nog luider. Aleksasjka gaf haar
een por:
- Hou je kop, rotmeid. Zie je, we moeten haar wel meenemen. Daar heb
je toch niets op tegen?
- Met vrouwen krijg je altijd moeilijkheden...
zij is
- In de zomer nemen we haar mee om paddestoelen te zoeken,
dom, heel dom, maar voor paddestoelen heeft ze een ware hartstocht. We
gaan dadelijk koolsoep eten. Ik word naar boven geroepen om het gebed
op te zeggen en daarna krijg ik slaag. Dan kom ik weer terug en is het tijd
om te gaan slapen. Maar zodra het dag wordt, gaan we naar ide kitai-stad,
dan steken we de Moskwa over en kijken daar een beetje rond. Ik heb daar
kennissen. Als ik een makker had gehad, was ik allang weggelopen.. .
Daar zullen we wel een koopman vinden, die ons in dienst neemt
voor het verkopen van pasteien,
zei Aljosjka.
Boven sloeg een deur dicht: de gasten gingen weg, de treden kraakten.
De dreigende stem van Danilo riep Aleksasjka naar boven.
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* 9 *

In de Warwarka staat een laag huisje met zes vensters en daklijsten met
prachtig uitgesneden paardjes en hanen. Het is een tsaren-herberg. Boven
de poort bevindt zich de schedel van een hamel. De poort staat wijd open:
iedereen kan binnentreden. Op de binnenplaats liggen op van d e pis gele
sneeuwhopen en op mesthopen overal dronken kerels. Sommigen hebben
een met bloed bevlekt, kapot gezicht, anderen zijn laarzen en pet kwijt. Voor
de poort en op de binnenplaats staan een groot aantal brede boerensleden
en prachtige koopmanssleden met bontbeschilderde rugleuningen.
In de gelagkamer staat achter het buffet de sombere herbergier met zijn
zware wenkbrauwen. Op een plank langs de muur zijn vierkante flessen
en tinnen bekers gerangschikt. In de hoek voor de donkere heiligenbeelden
hangen lampjes. Langs de muren staan banken en lange tafels. Achter een
schot bevindt zich een tweede, proper vertrek voor de kooplieden. Laat een
arme klerk of een dronken marskramer uit de buitenwijken het maar eens
wagen daar binnen te glippen, dadelijk schiet de herbergier met gefronste
wenkbrauwen hem aan en als dit niet dadelijk resultaat heeft, pakt hij hem
achter bij zijn broek en zet hem in een vloek en een zucht buiten de deur.
Daar in het tweede vertrek verliep ,het gesprek rustig. De kooplieden
dronken gemberbier en heet honingwater. Zij deden zaken, sloten overeenkomsten en beklonken de zaak met handslag. Men sprak over desombere
vooruitzichten van het handelsleven.
Voor in de gelagkamer bij de tapkast werd geschreeuwd, gelawaaid en
gescholden. Drink en vermaak je zoveel je wilt, als je maar betaalt. De
schatkist is streng. Heb je geen geld, geef dan je pels af. Heeft echter
iemand alles verzopen dan knipoogt de herbergier tegen de schrijver. Met
zijn ganzeveer achter zijn oor en de inktpot om de hals zet deze zich aan
een hoek van de tafel en begint haastig te krabbelen. En verberg je dan
maar met je dronken kop ! Anders heeft de geleerde schrijver al een horigheidsverklaring voor je gereedgemaakt. Als een vrij man kwam je de tsarenherberg binnen, maar als een van alles berooide lijfeigene kom je er
weer uit...
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— Het drinken valt nu lichter, meende 'de herbergier, een tinnen
beker met brandewijn vullend. Heden ten dage haalt een vriend of verwant
je af, of je vrouw komt aanrennen en neemt je mee, voor je je ziel verdronken hebt. Nu laten we dergelijke mensen maar lopen. We zijn er niet meer
zo op uit het onderste uit de kan te bemachtigen. Ga met God. Maar toen
tsaar Aleksej Michajlowitsj nog leefde, was het zo : kwam er een vriend
om een dronkelap mee te tronen, voor hij zijn laatste oortje versnoept had,
dan klonk het: Stop. .. je benadeelt de fiscus... De schatkist heeft ook de
laatste stuiver nodig. Dan werd dadelijk de wacht geroepen. Die bracht dam
degene die iemand van het drinken probeerde af te houden op, en voor het
gerecht. Daar werd dan het vonnis uitgesproken. Men hakte hem de linkerhand en de rechtervoet af en wierp hem dan op het ijs... Drinkt, vrienden, drinkt, nu hakken we geen handen en voeten meer af...
* 10 *

Op deze dag verdrong het volk zich voor de herberg en keek door de
ramen. Op de binnenplaats en bij de ingang kon men er nauwelijks doorheen komen. Tussen de menigte wemelde het van de kaftans der strelitzen
rode, groene en donkerblauwe. Gewriemel en gedrang. „Wat is er te doen?
Om wie gaat het? Waartoe dit alles? ..." Daar in de herberg, in de mooie
kamer stonden strelitzen en kooplieden. Door de volte konden de mensen
nauwelijks ademhalen. Het water liep in stralen langs de ramen. De strelitzen hadden een halfdode man naar binnengedragen. Hij lag op de grond

—

en kreunde hartverscheurend. Zijn kleren waren aan flarden gescheurd,
zijn lichaam zag er weldoorvoed uit. Aan de grijze haren kleefde geronnen
bloed. Zijn neus en zijn wangen: alles was kapot.
Naar hem wijzend, riepen de strelitzen:
- Zo zal het jullie weldra ook vergaan...
- Jullie slapen? Maar die daar in Koekoej slapen niet...
- Jongens, hoe komen de Duitsers erbij onze mensen een pak slaag te
geven?
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-,-- Goed, dat we er net langs kwamen en het voor hem opgenomen hebben... Anders hadden ze hem wel dood kunnen slaan.. .
- Zou zo iets onder de overleden tsaar mogelijk zijn geweest? Zou hij
geduld hebben, dat die vervloekte vreemdelingen ,ons Russen beledigden?
Owsej Rzjow, een strelitz van het Pyzjow-regiment, probeerde zijn kameraden te kalmeren en zei met een buiging in de richting van ide kooplieden:
- Door armoede gedwongen komen we bij jullie, waarde heren, eerzame kooplieden. We kunnen het met onze vrouwen en kleine kinderen niet
meer uithouden. Wij zijn door en door verarmd... Al sinds twee jaar hebben we geen soldij gekregen. De kolonels kwellen ons met herendiensten.
Maar waar moeten we van leven? In de stad mogen we geen handel drijven
en in de buitenwijken zijn we met te veel. .. De Duitsers hebben alles ingepalmd. Ze hebben al het vlas en het spinselopgekocht, nog voor het vlas
geoogst is. Tegenwoordig kopen die duivels ook huiden op en laten ze zelf
looien in Koekoej. De vrouwen willen de schoenen die wij in de buitenwijken maken, tot geen prijs kopen en vragen om Duitse schoenen... Het
leven is onhoudbaar geworden. .. En als jullie, kooplieden, je niet voor
ons inzet, zijn jullie zelf ook verloren. De Narysjkins zijn nu tot de schatkist
van de tsaar doorgedrongen. Zij dorsten naar geld... Bereid je maar voor
op belastingen en heffingen, die je je hele have en goed zullen kosten...
Maar Moskou staan nog erger dingen te wachten. De bojaar Matwejew keert
uit de verbanning terug... Zijn hart barst van boosaardigheid. Hij zal heel
Moskou opslokken.
Het gesteun van de mishandelde man was vreselijk om aan te horen.
Donker en dreigend klonken de woorden van de strelitzen. De kooplieden
wisselden blikken van verstandhouding. Zij geloofden niet recht, dat de
Duitsers uit Koekoej deze koopman mishandeld hadden. Het was een duistere zaak. Want toch was er ook veel waars in hetgeen ,de strelitzen zeiden.
Ieder jaar werd het leven moeilijker, steeg de nood en groeide de onrust.. .
Ieder nieuw decreet met „de tsaar heeft bevolen" of „de bojaren zijn overeengekomen", betekent een nieuw ongeluk: geef steeds maar weer geld in grote
hoeveelheid. .. Wie zal onze klachten aanhoren en wie zal voor ons opkomen? De hooggeplaatste bojaren soms? Zij denken maar aan één ding: geld
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afpersen voor de schatkist, waar dit geld vandaan komt, laat hun koud.
Trek je laatste hemd uit en geef het hun. Als vijanden houden ze in Moskou
huis.
Door tde kring die zich rond de mishandelde gevormd had, drong zich
een koopman die, terwijl hij met de zilveren ringen aan zijn vingers speelde, zei:
- Wij, dat wil zeggen de Worobjows, kwamen met ruwe zijde op de
jaarmarkt in Archangelsk. Maar de Duitsers hebben onder elkaar afgesproken voor geen stuiver zijde van ons te kopen. Hun oudste, dat wil zeggen
de Duitser Wulfius, schreeuwde tegen ons: „Wij zullen het nog klaarspelen,
dat de Moskouse kooplieden voor hun schulden achter de tralies komen en
dat wil zeggen ons Moskovieten
wij zullen hen
voortaan dwingen
alleen nog maar handel te drijven in bastschoenen".
Een gemompel ging door het vertrek. De strelitzen riepen : „Zullen we
jullie eens wat zeggen, bastschoenen zullen er ook spoedig niet meer zijn!"
De jonge koopman Bogdan Zjigoelin sprong op, schudde zijn weelderige
lokken en riep haastig:
- Ik kom van de kust van de Witte Zee. Ik wilde traan kopen. Maar ik
ging, zoals ik gekomen was: met lege wagens. De vreemdelingen, Maxelin
en Bierkopow, hebben bij de vissers daar voor tien jaar alle traanvet opgekocht. En de hele bevolking staat bij hen in het krijt. De vreemdelingen
geven hun voor de traan maar een kwart van de werkelijke prijs en verbieden hun aan iemand anders te verkopen. De vissers zijn straatarm geworden
en gaan er al niet eens meer op uit. Fén voor één trekken ze weg... Voor
ons Russen valt er in het noorden niets meer te doen...
De strelitzen begonnen weer te roepen en stroopten hun mouwen op.
Owsej Rzjow trok zijn sabel, stootte ermee op de grond, toonde zijn tanden
en zei:
- Laat het maar aan ons over om met onze commandanten af te rekenen. Dan komen de bojaren ook nog aan de beurt. .. Wij zullen in Moskou
de stormklokken luiden. Alle buitenwijken zijn op onze hand. Maar jullie,
kooplieden, moet ons ondersteunen. .. Nu, jongens, til hem op, we gaan
weer verder.
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De strelitzen pakten de mishandelde man op,
met zijn hoofd zwaaiend
begon deze te jammeren: „ooh, ze hebben mie doodgeslagen",
sleepten
hem door de mensen heendringend naar buiten om hem op het Rode Plein
aan het volk te laten zien.
De kooplieden bleven in de herberg achter, -- het was een duistere
geschiedenis! Het waren duistere, kwade tijden! Het was een bedenkelijke
zaak om zich met de strelitzen in te laten : het waren mannen die niets
te verliezen hadden... Maar als je je niet met ze inliet werd je door de
bojaren evengoed opgeslokt.

Ditmaal werd Aleksasjka na het avondeten nog onbarmhartiger geslagen
dan anders en zo kon hij maar met moeite naar beneden komen. Hij kroop
onder het dek weg, zei niets en knarste met zijn tanden. Aljosjka bracht
hem zijn pap op de oven. Hij had erg medelijden met hem: „Arme jongen
toch ..."
De hele nacht 'door en ook de volgende dag nog lag Aleksasjka op zijn
warme plaatsje vlak bij de schoorsteen. Toen kwam hij weer wat bij en
werd spraakzamer:
=-,-- Radbraken : moest men zo'n vader, die giftadder... Zeg, Aljosjka,
neem stilletjes de boomolie, die achter de ikonen staat, dan zal ik er mijn
billen mee inwrijven. Tegen de morgen is het wel opgedroogd en dan gaan
we er van door... Hier kom ik niet meer terug, ik verrek net zo lief in de
goot.
De hele nacht woedde achter de balkenwand een onweer. De huisgeesten
huilden door de schoorsteen. Het dochtertje van de keukenmeid snikte
zachtjes. Aljosjka droomde van zijn moeder, zij stond midden in de
rokerige kamer met wijdgeopende ogen te huilen, greep daarbij voortdurend
naar het hoofd en klaagde... Aljosjka werd al dromend bijna ziek van
heimwee.
Toen het nog maar net licht was, stootte Aleksasjka hem aan: „Het is
tijd, opstaan." Zich krabbend, omwikkelden ze zorgvuldig hun voeten en
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trokken hun schoenen aan. Zij vonden een half brood, dat zij meenamen.
Zij floten naar de honden, schoven de plank onderaan bij de poort opzij
en kropen naar buiten. De morgen was stil en nevelig. Het was vochtig
weer. Ritselend vielen ijspegels naar beneden. Zwart lagen de met houten
balken bestrate stegen voor hen. Vlakbij, achter de houten huizen, goot het
morgenrood haar nevelige, bloedige strepen uit.
op de straten ruimden slome wachters de versperringen op, die 's nachts
uit voorzorg tegen landlopers en dieven waren opgesteld. Tegen elkaar
scheldend trokken bedelaars, kreupelen en zwakzinnigen voorbij om tijdig
een plaats te bezetten bij de kerkdeuren. Over de Wozdwizjenka dreef men
het brullende vee langs de met mest bevuilde weg naar de drinkplaats aan
het Neglinnaja-riviertje.
Tegelijk met het vee kwamen de jongens bij de ronde toren van de Borowitski-poort. Naast het gietijzeren kanon zat een Duitse musketier in zijn
schaapspels gehuld te slapen. „Hier wordt het oppassen, want hier kan
de tsaar niet meer veraf zijn", zei Aleksasjka. Langs de steile oever van
de Neglinnaja, langs ashopen en vuilnisbelten kwamen zij bij de Iwerskajabrug en gingen deze over. Ondertussen werd het dag. Grijze wolken kropen
traag over de stad. Om de muren van het Kremlin liep een diepe gracht.
Hier en daar staken vermolmde palen omhoog van sinds kort verdwenen
watermolens. Aan de kant stonden galgen steeds twee palen en een
dwarsbalk. Aan een ervan hing een lange man in bastschoenen en met de
ellebogen op de rug gebonden. Zijn naar omlaag gewende gezicht was door
vogels stukgepikt. „Daar zijn er nog twee", zei Aleksasjka. Op de bodem
van ide gracht lagen nog twee lijken, half onder de sneeuw. „Dat zijn
dieven die hebben hun bekomst..."
Het hele plein van de Iwerskaja-kapel tot aan de witte Wasili Blazjennykathedraal die op een blauw fundament rustte en blauwe koepels droeg,
was verlaten. Een sleespoor slingerde zich over het plein naar de Spasskipoort. Erboven, boven de gouden adelaar met uitgespreide vleugels, cirkelde een zwerm kraaien, onrustig krassend, als voorspelden zij het voorjaar. De wijzers van de donkere klok wezen acht uur. Het klokkenspel
r
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speelde een buitenlands deuntje. Aljosjka nam zijn kap af en sloeg, zich
naar de toren kerend, een kruis. Het was hier benauwend.
— Laten we gaan, Aleksasjka, anders krijgen ze ons nog in de gaten.. .
- Als ik bij je ben, hoef je nergens bang voor te zijn, domoor.
Zij staken het plein over. Aan 'de andere kant stonden dichtopeengehoopt
de kraampjes, stalletjes en marktwinkeltjes met daken van bastmatten.
De kooplieden haalden de sloten al van de deuren en hingen hun waren
aan stangen buiten. In de bakkersrij rookten de ovens en steeg de
geur van pasteitjes op. Uit alle steegjes stroomden de mensen naar het
plein.
Aleksasjka stoorde zich er niet aan, wanneer hij een tik op zijn hoofd
kreeg of uitgescholden werd. Hij kroop tussen de menigte door naar de
winkeltjes, kletste met de kooplieden, vroeg naar de prijzen en maakte
grapjes. Aljosjka sperde zijn mond wijd open van verbazing en kon hem
maar met moeite bijhouden. Toen Aleksasjka een dikke vrouw in de gaten
kreeg met een bontgevoerde mantel en een vossemuts over haar hoofddoek,
liet hij zijn been slepen en strompelde over zijn hele lichaam trillend naar
haar toe en stotterde: „Help, o-o-om g-godswil, m-m-moedertje b-bojarin
e-e-een a-arme wees, i-ik s-sterf van h-honger.. ." De koopmansweduwe sloeg
haar rok op, nam uit de buidel die op haar buik hing, twee halve kopeken
en gaf die aan hem, terwijl zij waardig een kruis sloeg. De jongens renden
weg om pasteien en heet honingwater te kopen.
- Ik zei je toch al, dat je het met mij niet slecht zou hebben, zei
Aleksasjka.
Het gedrang werd steeds dichter. De een kwam om mensen te zien of te
horen wat er gezegd werd, de ander om zijn nieuwe kleren te tonen en weer
anderen om slecht bewaakte waren te laten meewandelen. In een steegje,
waar de afgeknipte haren als een dicht kleed op de sneeuw in het rond
lagen, nodigden barbiers met hun scharen rinkelend de voorbijgangers uit
zich te laten knippen. Hier en daar hadden ze reed s iemand op een rechtop
staand houtblok geplaatst, een pot over het hoofd gestulpt, en waren ze
de uitstekende haren aan het knippen. Daar waar naaigerei verkocht werd,
ging ,het het luidruchtigst toe. Vrouwen stonden hier te schreeuwen als bij
.
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een brand. Zij kochten en verkochten garen, naalden, knopen en andere
benodigdheden. Om zijn makker niet te verliezen, hield Aljosjka hem aan
zijn riem vast.
Toen zij weer op het plein kwamen, rende iemand voorbij en werd er
iets geroepen. Van de kant van de Warwarka kwam een dichte menigte
naderbij. Zij joelden en floten doordringend. De strelitzen droegen een
zwaar mishandelde man.
Rechtgelovigen, riepen zij naar alle kanten met tranen in hun
ogen, ziet, wat zij de koopman aangedaan hebben.
Zij legden de man neer op een bastslee. De strelitz Owsej Rzjow klom
erop en begon alles weer te vertellen: hoe de Duitsers uit boosaardigheid
de goede koopman bijna doodgeslagen hadden en dat de opperste bojaren
spoedig heel Moskou aan de buitenlanders verpacht zouden hebben...
Aleksasjka en Aljosjka drongen naar voren om bij de slee te komen.
Aljosjka hurkte neer en herkende dadelijk in de mishandelde de welgedane koopman met de kleine ogen en de muts van hazebont, die hem op de
Loebjanka twee pasteitjes had verkocht. Hij rook naar brandewijn. Hij
kreunde niet meer. Op zijn zij liggend met zijn gezicht in het stro, herhaalde
hij steeds weer zachtjes:
0-oh.. . Laat me toch gaan in Jezusnaam..
Owsej Rzjow sloeg een kruis en boog daarbij in de richting van de kerk
en van het volk. De strelitzen zetten de menigte op. De woede groeide.
keens werd er geroepen: „Er komen ruiters aan, er komen ruiters aan."
Uit de richting van de Spasski poort kwamen twee ruiters langs het sledespoor aangalopperen De voorste droeg een donkerblauwe strelitzenmantel
en had zijn muts naar achteren geschoven. Zijn kromme, met diamanten ingelegde sabel 'sloeg tegen de fluwelen schabrak. Zonder vaart te minderen
en met loshangende teugels, vloog hij op de menigte in. Verschrikte handen
grepen het paard bij de halster. De ruiter draaide snel zijn hoofd met de
zichtbare gele tanden, het brede voorhoofd en de diepliggende ogen en
wilde baard heen en weer. Het was Tararoej, zoals men hem in Moskou
placht te noemen, de wojewode 8 vorst Iwan Andrejewitsj Chowanski,
een bojaar van oude adel en een groot vijand van de parvenu's Narysjkin.
..
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Toen .de strelitzen zagen, dat hij de strelitzenkaftan droeg, begonnen zij te
roepen:
- Iwan Andrejewitsj is op onze hand! — en vlagen op hem toe.
De ander die wat kalmer aan kwam rijden, was Wasili Wasiljewitsj
Golitsyn. Zijn paard op de hals kloppend, vroeg hij:
- Jullie zijn toch niet aan het rebelleren, rechtgelovigen? Wie heeft
jullie beledigd en waarmee? Zeg het, zeg het toch! Dag en nacht bekommeren wij ons om het volk... De tsaar heeft jullie namelijk vaan boven gezien
en daar hij nog wat jong is, heeft hij de schrik gekregen en ons er op
uitgestuurd om te horen, wat er aan de hand is.
De mensen staarden met open mond naar zijn met bont gevoerde brokaatmantel voor zo'n mantel zou men half Moskou kunnen kopen, zij
staarden ook naar de met edelstenen bezette ringen aan zijn vingers die het
paard liefkoosden, -- de ringen sproeiden vuur. De mensen weken terug
en gaven geen antwoord. Met een spottend lachje kwam Wasili Wasiljewitsj
naderbij en stond stijgbeugel aan stijgbeugel met Chowanski.
-- Levert ons de kolonels uit, dan zullen wij zelf wel recht over hen
spreken : met het hoofd naar beneden van de klokketoren af,
riepen de
strelitzen tegen hem.
Waaraan denken de bojaren daarboven? Waarom
heeft men ons dat knaapje, die Narysjkin-bastaard, als tsaar op de hals
geschoven?
Chowanski streek met de rand' van zijn want zijn snor glad. Hij hief
zijn hand op. Allen werden stil.
- Strelitzen!
Hij ging in de stijgbeugels staan. Door de inspanning
steeg hem het bloed naar het hoofd. Zelfs tot hen die het verst af stonden,
drong zijn keelstem door... Strelitzen ! Nu zien jullie zelf, welk een
ondragelijk juk de bojaren jullie opgelegd hebben... Nu hebben zij God
weet wat voor een tsaiar gekozen... Niet ik heb hem uitgeroepen... En
jullie ziet, dat men jullie niet alleen geen geld geeft, maar zelfs geen voedsel... En jullie moeten werken als knechten. En jullie kinderen zullen voor
eeuwig lijfeigenen van de Narysjkins worden. Erger nog ... Jullie en ons
allen zullen ze verkopen aan de buitenlanders. Ze zullen Moskou ten gronde
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richten en het ware geloof uitroeien... Ach, groot was eens de kracht van
Rusland, waar is deze gebleven?
Op dit moment begon het volk zo angstaanjagend te schreeuwen, dat
Aljosjka, verschrikt dacht: „Nu zullen ze me wel helemaal doodtrappen..."
Aleksasjka Mensjikow sprong op de slee rond, stak twee vingers in zijn
mond en floot. Het enige wat men boven het lawaai uit nog kon horen was,
hoe Tararoej met inspanning van alle krachten riep:
Strelitzen! Snel naar de andere oever, waar jullie regimenten zijn,
daar zullen we verder praten.
* 12 *

Op het plein bleven Aljosjka en Aleksasjka alleen bij de uitgespannen
sleden achter. De mishandelde koopman ging overeind zitten, keek door
zijn gezwollen oogleden rond en snoot lang zijn neus.
Oompje, zei Aleksasjka tegen hem met een knipoogje naar Aljosjka, wij zullen je naar huis brengen, omdat we zo met je te doen hebben.
De handelaar was nog niet helemaal bij. De jongens begeleidden hem.
Hij bromde en struikelde nu en dan. Plotseling riep hij: „Halt!", duwde
de jongens opzij, voer tegen iemand uit en stampte met zijn opgezwollen
viltlaars. Zij moesten de rivier over naar de Serpoechow-poort. Onderweg
kwamen zij aan de weet, dat hij Fedjka Zaijats heette. Zijn woning in de
buitenwijk was klein. In de tuin stond een boom met kraaienesten. Maar
de poort en het huis waren nieuw. „Daar zijn ze, mijn pasteitjes, mijn wittebroodjes, riep Zajats verheugd, toen hij zijn huis zag, daar zijn ze,
de honingkoeken, mijn iduifjes die mij uit de nood zullen helpen."
Een pokdalige vrouw met één oog deed het deurtje open. Zajats duwde
haar opzij en Aleksasjka en Aljosjka slipten achter hem aan. „Waar gaan
jullie heen? Wat willen jullie?" Hij stond op het punt zich op hen te
storten, maar hij haalde zijn schouders op en strompelde naar binnen. Hij
ging op een bank zitten, die pais nieuw overtrokken was met een bastmat
en begon zichzelf te bekijken, alles was aan flarden. Hij schudde zijn
hoofd en begon te huilen.
4*
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- Ze hebben me bijna doodgeslagen, — zei hij tot de eenogige vrouw. --Wie het gedaan heeft en waarom, weet ik niet meer. Breng me schone
kleren.
Plotseling begon hij te brullen en sloeg met zijn vuist op de bank:
Ik beveel je om het bad heet te maken, eenogige hond!
De vrouw trok haarneus op en ging weg. De kinderen kropen dichter
bij de oven, die de helft van het vertrek innam. Zajats nam de draad van
het gesprek weer op:
- Jullie hebt me uit de nood geholpen. Zeg nu maar, wat jullie hebben
wilt... Mijn hele lichaam is kapot, ik heb geen hele rib meer over. Hoe
moet ik nu mijn draagkorf vasthouden en handel drijven? Och, ik arme
duivel... Maar 'de zaak kan niet stilstaan.
Aleksasjka gaf Aljosjka weer een knipoog en zei:
--- Een beloning willen we helemaal niet hebben, maar staat u ons toe
hier te overnachten.
Toen Zajats weggestrompeld was naar de badkamer, klommen de jongens
op de oven.
-- - Morgen gaan we samen met hem pasteien verkopen, — fluisterde
Aleksasjka,
ik zei toch al, dat je het met mij niet slecht zult hebben.
Het was maar nauwelijks dag of de eenogige vrouw begon oliebollen,
vlaaien, witte broodjes en pasteitjes te bakken, voor hen die vasten hielden met erwten, wortelen en gezouten paddestoelen, en voor de anderen
met hazevlees, rundvlees en gehakt gevuld . Fedjka Zajats lag op de bank
onder een vacht te kreunen. Hij kon .geen lid verroeren. Aleksasjka veegde
de kamer, vloog naar het erf om. water, om brandhout, bracht as en afwaswater naar buiten. Aljosjka stuurde hij weg om het vee van Zajats te drenken. Het werk ging hem vlot van de hand en altijd had hij een grapje klaar.
-- Een reuzejongen, kreunde Zajats, -- och, kon ik jou, maar met
pasteien naar de markt sturen. Maar je zult er wel met het geld van
doorgaan en me bestelen... Je bent te gewiekst.
Toen greep Aleksa.sjka naar het kruis, dat op zijn borst hing, kuste het,
bezwoer, dat hij geen geld zou stelen, nam de ikoon met de veertig heiligen
van de muur en kuste ook dit. Toen kon Zajats niets anders- doen rdan hem
geloven. De vrouw legdetweehonderd pasteitjes onder een oude doek in
.
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de draagkorven. Aleksasjka en Aljosjka deden een schort voor, staken de
wanten achter hun gordel, namen de draagkorven op en verlieten het erf.
Hierheen! Heerlijke, knapperige honingkoeken voor een halve kopeke
per paar, riep Aleksasjka met luide stem en keek de voorbijgangers
aan. Vlug erop af, tast toe! Toen hij een aantal strelitzen op een
kluitje zag staan ging hij er huppelend op af en prees zijn waren aan: —
Tast toe ! Pasteitjes voor de tsaar en voor de bojaren. In het Kremlin heeft
men van me gekocht. Ze zijn me om de hals gevallen. De Narysjkins hebben
ervan gegeten en toen buikpijn gekregen.
De strelitzen lachten en begonnen van de pasteitjes te eten. Ook Aljosjka
gaf zijn mening over de koopwaar ten beste. Nog voor ze bij de rivier waren,
moesten ze al terug om nieuwe voorraad.
God heeft me jullie gestuurd, kinderen,
zei Zajats verbaasd.

* 13 *

Michajla Tyrtow zwierf nu al drie weken in Moskou rond : zonder dienst,
zonder geld. Destijds op het Loebjanka-plein hadden de diaken hem voor
de gek gehouden. Ze hadden hem land noch boeren gegeven. Vorst Romodanowski had gefoeterd en gescholden en hem bevolen het volgend jaar
terug te komen, maar zonder leugens en bedrog en op een fatsoenlijk paard.
Toen hij het plein verlaten had, richtte hij zijn schreden naar een herberg
om te overnachten. Onderweg trof hij zijn oudste broer die hem verwijten
maakte vanwege de schande die hij over hen gebracht had, en hem de ruin
afnam. Zijn broer verzuimde echter hem ook de sabel en de voorvaderlijke
gordel af te nemen die van gestreepte zijde was en versierd met zilveren

plaatjes. Maar nog dezelfde avond beleende Michajla, verhit door de
brandewijn met knoflook, de sabel en de gordel bij de herbergier.
Twee uitgeslapen Moskovieten drongen hem hun gezelschap op. De een
was volgens hun zeggen de zoon van een koopman en de ander een klerk.
In werkelijkheid waren het echter verlopen dronkaards. Zij begonnen
Michajla te vleien en te omhelzen. Zij beloofden hem te amuseren. Michajla
bracht een week met hen door. Zij brachten hem in een kelder bij een Griek,
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waar zij uit met water gevulde koeiehoorns tabak rookten. Zij rookten tot
zij er buiten kennis van raakten, spookbeelden begonnen te zien en de rillingen hun over de rug liepen.
Zij brachten hem naar het tsaren-badhuis een volksbadhuis aan de
Moskwa, niet zozeer met de bedoeling een bad te nemen, als wel om
zich te verlustigen in de aanblik van de vrouwen die naakt uit wolken van
damp de gemeenschappelijke hal binnen renden en zich dan met berketwijgen probeerden te bedekken. Ook dit leek Michajla zinsbegoocheling,
maar niet erger dan met de tabak.
Daarna probeerden ze hem over te halen mee te gaan naar een koppelaarster, een oude heks. Maar Michajla schuwde van kindsaf het verbodene.
Hij herinnerde zich, hoe zijn vader op een keer na de avonddienst met zijn
vingers de kaarsen snoot, een oud in leer gebonden boek met koperen sloten
opende, een beduimelde bladzijde omsloeg en over de vrouwen voorlas:
„Wat is een vrouw? Een net van verleiding voor de mens. Liefelijk van
aangezicht en lonkend met haar grote ogen, lokkend met haar benen, doet
zij velen in beroering komen en een wild vuur in hun ledematen opvlammen... Wat is een vrouw? Een addernest, een ziekte, des duivels braadpan,
een zinloze boosheid, een helse verleiding, satans lokaas..."
Hoe zou men daar niet de schrik van krijgen ! Op een keer namen ze hem
mee naar een kroeg bij de Pokrowski-poort. Nauwelijks zaten ze achter
een tafeltje, of vanachter een bastmat kwam een gedrongen meisje met
loshangende haren naar voren. Haar wenkbrauwen had ze van de neuswortel
tot de slapen zwart geverfd. Haar ogen waren rond, haar oren lang, haar
wangen zo met rode bieten gewreven, dat er een blauwe glans over lag.
Ze wierp de lappendeken van zich af en begon naakt, mollig en wit voor
Michajla te dansen. Nu eens met de ene, dan met de andere hand wenkte
zij lokkend naar hem. Aan haar vingers had zij koperen ringen en haar
armbanden rinkelden.
Zij leek hem een bezetene... huiveringwekkend en angstaanjagend kwam
hem haar naaktheid voor... Zij rook naar wijn en gloeiend zweet... Michajla
sprong op, zijn haren stonden overeind, hij gaf een wilde schreeuw, hief
,
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zijn hand op om het meisje te slaan, maar vluchtte zonder haar geraakt te
hebben de straat op.
Het gele schijnsel van ,de ondergaande voorjaarszon was aan het eind
van de stilgeworden straat nog net zichtbaar. De lucht maakte dronken.
Dedunne ijskorst kraakte onder zijn laarzen. Achter de grijsblauwe vestingtoren met de ijzeren windvaan kwam boven het spitse dak de maanschijf
op en het koperrode licht scheen Michajla in zijn gezicht. Onheilspellend.. .
Zijn tanden klapperden, een kilte beving zijn borst. De deur van de kroeg
piepte en op de stoep stond als een witte schaduw met gespreide benen
hetzelfde meisje: „Waar ben je bang voor, kom toch terug, lieveling."
Gek van angst zette Michajla het op een lopen.
Het geld was spoedig o p. Zijn makkers lieten zich niet meer zien. Vol
spijt over alles wat hij gegeten en gedronken, gezien en niet aangeraakt had,
zwierf hij dakloos rond. Naar zijn vader op het land terugkeren, daaraan
wilde hij zelfs niet denken.
Tenslotte herinnerde hij zich een kennis van zijn leeftijd, de zoon van
zijn peetoom, Stjopka Odojewski, en klopte bij hem aan de deur. Lijfeigenen met ware bandietentronies ontvingen hem onvriendelijk: „Wat probeer
jij daar zonder je muts af te nemen de deur omver te lopen" en één
rukte Michajla de muts van zijn hoofd. Maar toch lieten ze hem ondanks
alle bedreigingen door. In de ruime, warme hal stonden met dierevellen
beklede banken langs de kanten. Een knaap, sierlijk als een suikerpoppetje,
met een satijnen hemd en prachtige, marokijnleren laarzen, ontving hem
driest in 'de ogen kijkend en vroeg met een innemende stem:
- Wat kom je bij de bojaar doen?
- Zeg tegen Stepan Semjonytsj, dat zijn vriend Misjka Tyrtow hem
laat groeten.
- Ik zal het zeggen, zei het knaapje op zangerige toon en ging traag
met zijn zijden lokken schuddend weg. Tyrtow moest geduld oefenen...
Arme mensen zijn niet trots. Het knaapje verscheen weer en wenkte met zijn
vinger: Kom maar binnen. Michajla liep de zaal in. Bevangen sloeg
hij vroom een kruis voor de hoek, waar op een brokaten wandkleed met
gouden kant afgezet ede ikonen hingen. Hij keek verstolen rand: zo leefden
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dus de rijken. Wat een luxueus vertrek ! De muren waren met dik fluweel
behangen. Op de vloer lagen bonte tapijten en kleedjes. Ook de banken
waren met fluweel overtrokken. Op de vensterbanken lagen met paarlen
bestikte lopers. Langs de wanden stonden met zijde en fluweel overdekte
kisten en schrijnen. Een jak of een jasje uit een van die kleden vervaardigd,
was iets wat hij zelfs in zijn droom nooit gezien had... Tegenover het raam
stond een houten torentje met een klok en een koperen olifant er op.
--- Ha, Misja, goedendag, zei Stjopka Odojewski die in de deuropening stond. Michajla ging op hem toe en boog zo diep, dat zijn vingertoppen het tapijt raakten. Stjopka beantwoordde dit met een knikje. Toch
ontving hij hem niet als een lijfeigene, maar als de zoon van een edelman
en reikte hem een klamme hand.
- Ga zitten en wees mijn gast.
Hij ging zitten en speelde met zijn stok. Michajla nam ook plaats. Op
zijn gladgeschoren hoofd had Stjopka een met edeistenen bezet kapje. Zijn
voorhoofd was rond als een tonnetje, wenkbrauwen ontbraken, de oogleden
waren rood, de neus was wat scheef en zijn smalle kin was met spaarzaam
dons bedekt. ,,Zo'n snotaap, met een vinger kun je dat misbaksel fijnknijpen
en die heeft het geld nu voor het oprapen", dacht Michajla en begon
deemoedig te vertellen over zijn tegenslagen en over de armoede die zijn
jonge leven bedorven had.
- Stepan Semjonytsj, zeg mij, je knecht, in godsnaam, waar ik een
onderdak kan vinden. .. Mij blijft niets anders over .dan in een klooster te
gaan... Of me .aan te sluiten bij de rovers langs de grote wegen.. .
Stjopka draaide bij deze woorden zijn gezicht met een ruk naar de muur en
zijn bolle ogen kregen een glazige glans. Maar Michajla vertrok geen spier
Stepan
en deed alsof hij uit onnozelheid over struikrovers gesproken had.
Semjonytsj, het gaat boven mijn kracht die vervloekte armoede te verdragen.
Zij zwegen even. Michajla zuchtte zachtjes, zoals het behoorde. Een
boosaardig lachjegleed over het gezicht van Stjopka en de punt van zijn
stok liet hij over het gevleugelde dier o p het tapijt glijden.
— Wat zou ik je voor raad moeten geven, Misja... Voor een verstandig mens zijn er vele mogelijkheden, bedelzak en gevangenis zijn,
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steeds het deel van de sufferds. .. Neem nu Wolodjka Tsjemodanow
eens, die zijn buurman twee keurige dorpjes afhandig heeft gemaakt... Of
Leonti Poestoroslew die onlangs een prachtig landgoed bij Moskou, dat
aan de Tsjizjows behoorde, met allerlei listen in handen heeft weten te
krijgen.
-- Ik heb het gehoord en me er over verbaasd... Hoe speelt men dat toch
klaar om zich van een landgoed meester te maken? Dat is toch geen kleinigheid!
- Zoek een dorpje uit en maak de eigenaar zwart. Zo doen ze het
allemaal.
- Hoe bedoel je: zwartmaken?
- Wel, dat doe je zo bij een marktschrijver koop je voor een kopeke
papier en inkt en je stelt een aangifte op.. .
- Maar hoe zwartmaken? Op grond waarvan aangeven?
- Je bent een groentje, Misja, je bent de moederborst nog maar net
ontwend... Neem nu Ljowka Poestoroslew eens. Hij ging naar Tsjizjow,
toen die zijn naamdag vierde. Hij luisterde meer dan hij dronk en wist hem
zonodig naar de mond te praten. Aan tafel was de oude Tsjizjow zo onvoorzichtig om te zeggen: „God geve onze grote tsaar Fjodor Aleksejewitsj
gezondheid, maar men zegt, dat hij Pasen niet meer zal halen, want de
vorige nacht heeft in het Kremlin een kip gekraaid als een haan"... Poestoroslew was geen sufferd. Hij sprong op en riep : „Woord en daad!"
In een ommezien werden alle gasten samen met de naamdagvierder
naar de geheime kanselarij gesleept. Poestoroslew verklaarde: „Zo en zo
is het gegaan: de door Tsjizjow gebezigde woorden zijn beledigend voor
de tsaar." Tsjizjows armen werden uit het lid gedraaid en hij kwam aan
de wipgalg. Er volgde een pijnlijk onderzoek naar de kip die als een haan
gekraaid had. Poestoroslew werd voor zijn trouwe dienst beloond met het
landgoed van Tsjizjow en Tsjizjow zelf werd voor levenslang naar Siberië
verbannen. Zo handelen nu verstandige mensen... Stjopka hief zijn starre
vissenogen naar Michajla op. Wolodjka Tsjemodanow deed het nog simpeler: hij deed aangifte, dat men hem op de binnenplaats van zijn buurman
had willen doodslaan en beloofde de diaken van de kanselarij een derde
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van de buit. Die buurman was graag bereid het laatste te geven om niet met
het gerecht in aanraking te komen.
Na enig nadenken zei Michajla, zijn muts in zijn handen ronddraaiend:
- In gerechtelijke zaken ben ik te onervaren, Stepan Semjonytsj.
- Als je wel ervaren was, zou ik je deze les niet gegeven hebben...
(Stjopka lachte hierbij boosaardig.
Bij het zien van zijn kleine verrotte
tanden deinsde Michajla terug.) Om je met het gerecht in te laten, moet
je ervaring hebben... Anders kom je voor je het weet zelf aan de wipgalg... Het is zo, Misja, dat je je met een sterkere niet moet inlaten, maar
is iemand zwakker, sla dan toe... Zoals ik zie, ben jij bijvoorbeeld zonder
vrees bij mij gekomen...
— Stepan Semjonytsj, hoe bedoel je dat: zonder vrees...
- Zwijg, je moet vooral leren zwijgen... Ik onderhoud me met jou
vriendschappelijk, maar weet je, hoe het je bij anderen vergaan zou zijn? .. .
Laten we eens aannemen, dat ik me verveel. Ik klap in mijn handen. Knechten komen de kamer binnenstormen... ,Trouwe slaven amuseert me. ..' Dan
zouden ze jou bij je blanke handen pakken en naar de binnenplaats slepen
en daar kat en muis met je spelen.
Weer lachte alleen maar zijn mond,
zijn ogen schenen dood.
Wees maar niet bang, ik maak van vanmorgen
vroeg af al grapjes.
Michajla stond voorzichtig op om afscheid te nemen. Stjopka gaf hem
een duwtje met de punt van zijn stok en dwong hem weer te gaan zitten.
— Neem me niet kwalijk, Stepan Semjonytsj, als ik door onervarenheid
overbodige dingen gezegd heb.
- Overbodige dingen heb je niet gezegd, maar je bent te trots voor de
rang, de positie en de afkomst waarop je kunt bogen -- antwcordde Stjopka
koel en gewichtig. Moge God het je vergeven. De volgend keer wacht
je in de hal op mij en als je in de zaal geroepen wordt, stribbel dan tegen
en ga niet naar binnen. En als ik je beveel te gaan zitten, ga dan niet zitten.
En als je me begroet, maak 'dan niet alleen maar een diepe buiging, maar
doe een voetval.
Michajla's neusvleugels trilden, maar hij beheerste zich en dankte nederig voor de toegediende les. Stjopka geeuwde en bekruiste zijn mond.

,
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- Ja, ja, ik zal je wel in je nood de helpende hand moeten reiken..
Om één ding maak ik me echter zorgen. Kun je zwijgen?... Goed, in orde.
Ik zie, dat je een verstandige jongen bent. Kom dichter bij me zitten...
(Hij stampte met zijn stok en Michajla schoof haastig naderbij. Stjopka
nam hem aandachtig op.) Waar woon je, in een herberg? Kom maar bij
mij overnachten. Ik zal je een jak, jas, broek en mooie laarzen geven, je
eigen schamele spulletjes bergen we maar zolang weg. Het gaat er om, de
vrouw van een bojaar tevreden te stellen.
- Op wat voor manier? Michajla werd vuurrood.
- 0p een manier die de duivel plezier doet. Zonder veel moeite zul
je je zakken met dukaten kunnen vullen... Het is de vrouw van een zeer
voorname bojaar... Ze zit op kisten met goud, maar de duivel kietelt
haar... Begrepen, Misjka? Als je me zult gehoorzamen, dan is je geluk
gemaakt... Maar als je me bedriegt, dan laat ik je in de berekuil gooien
en dan zal er geen botje van je overblijven. (Hij schoof de met paarlen
bestikte ,omslagen van zijn mouwen terug en klapte in de handen. De onbeschaamde knaap van zoëven kwam binnen.) Feoktist, wijs deze edelman
de badkamer, geef hem ondergoed en goede kleren... Breng hem dan weer
bij me voor het avondeten...
* 14 *

Tsarewna Sof j a keerde na de mis huiswaarts en voelde zich vermoeid.
Het was vastentijd en zij had vandaag al tweemaal de kerkdienst bijgewoond. Zij at slechts zwartbrood en zuurkool en ook dat maar met mate.
Zij ging in de leuningstoel van haar vader zitten, die deze uit het buitenland meegebracht had. Het gewijde brood legde ze in een geborduurde doek
op haar knie. Deze stoel had men onlangs o p haar bevel uit de grote ontvangzaal van het paleis gehaald. Toen de weduwe, tsaritsa Natalja, het
aan de weet kwam, riep ze uit: „De tsarewna zal nu ook wel gauw de troon
naar haar vertrek laten slepen." Laat tsaritsa Natalja zich maar ergeren.
Heet scheen het maartzonnetje en zond zijn bonte stralen door de twee
kleine glas-in-lood-ramen. Het vrouwenvertrek maakt een propere en een-
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voudige indruk en ruikt naar gedroogde kruiden. De muren .zijn wit, net
als in een kloostercel. De betegelde kachel, waaromheen ligbanken aangebracht zijn, brandt fel. Het hele meubilair, de banken en de tafel zijn met
linnen overtrokken. Langzaam draait de met rozen beschilderde wijzerplaat
van ,de ,staande klok. Een sluier hangt voor de boekenkast: in .de vastentijd
geeft het geen pas boeken te lezen of verstrooiing te zoeken.
Sofja zette haar in linnen pantoffels gestoken voeten op een bankje en
zat met halfgesloten ogen slaperig heen en weer te wiegen. Lente, lente was
het, de zonde waarde door de wereld en sloop zoetjes het maagdenvertrek
binnen... En dat nog wel in de vastentijd! ... De gordijnen voor de ramen
zou men neer moeten laten, dan zouden de bonte stralen gedoofd worden, —
maar ze had geen zin om op te staan en evenmin om het meisje, te roepen.
Nog klonken in haar herinnering ,de oude vrome kerkzangen, maar haar oor
luisterde onrustig, kraakt daar niet een traptrede, nadert daar niet het
licht van mijn leven, ach, treedt daar niet de zonde binnen... „Watdoet
het er ook toe, ik zal er wel boete voor doen... Alle heilige plaatsen zal
ik te voet afgaan. Laat ze maar binnenkomen."
In het vrouwenverblijf hing een dromerige stilte. Alleen 'de slinger van
het uurwerk tikte. Vele tranen waren hier al vergoten. Hoe vaak had Sofja
al rusteloos tussen deze muren op en neer gelopen. Schreeuw, bijt in je
handen, het geeft niets, de jaren gaan voorbij en de jeugd verwelkt.
Meisje, jij bent gedoemd, als dochter van de tsaar, eeuwig maagd, eeuwig
non te blijven... Het vrouwenverblijf heeft maar één deur en die leidt
naar het klooster. Hoeveel tsarewna's hebben hier al 's nachts wilde kreten
in 'de kussens bijtend gesmoord en zich de haren uit het hoofd getrokken? —
Niemand heeft het gehoord of gezien.
Hoeveel levens zijn hier vruchteloos voorbijgegaan en onder de grafstenen van het kloosterkerkhof de eeuwige slaap ingegaan? De namen van
deze beklagenswaardige schepsels zijn vergeten. Eén slechts viel het geluk
ten deel, gelijk een wilde vogel brak zij uit haar maagdelijke gevangenis.
Zij sprak tot haar hart: durf lief ,te hebben... En heerlijk was hij, het
licht van haar ogen, Wasilj Wasiljewitsj, niet zo maar een man met zweep
en laarzen, maar een geliefde die zoete woorden wist: te zeggen, een tedere
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en ongeduldige minnaar... 0, die zonde ! Sofja legde het gewijde brood
opzij, hief haar handen afwerend op, als wilde zij de zonde verjagen. Zij
glimlachte zonder de ogen te openen tegen de warme stralen die door het
venster vielen, tegen de droomgestalten...
* 15 *

Een traptree kraakte. Sofja vloog overeind en keek gespannen naar de
deur, of de verleider met vurige vleugels en in gouden gewaad dadelijk
zou binnenvliegen. Haar lippen beefden, weer steunde ze met haar ellebogen op de fluwelen leuning en verborg haar gezicht in de handen. Heur
hart klopte onstuimig.
Zich bukkend in de lage deuropening kwam Wasili Wasilewitsj Golitsyn
voorzichtig binnen. Hij bleef zwijgend staan. Het liefst had Sofja zich met
haar lichaam, bewogen als een golf in de zee, tegen hem aangedrukt. Maar
ze hield zich slapend: dat was passender, — de tsarewna was moe, zij had
bij de mis zolang moeten staan, en nu sluimerde ze met een glimlach op
haar gezicht.
- Sofja, riep hij nauwelijks hoorbaar en boog zich over haar heen.
Zijn brokaatmantel knisterde. De lippen van Sofja openden zich. Zijn zoet
geurende snor kietelde haar wangen, de warme lippen kwamen naderbij
en drukten zich stevig op de hare. Sofja kromp ineen, een onuitsprekelijk
verlangen liep over haar rug en smolt in een heftige kramp in haar brede
schoot. Zij hief haar armen op en wilde ze hem om de hals leggen, maar
ze iduwde hem weg:
- Laat me toch... Hoe durf je, het is toch zondig en vandaag is het
nog wel vrijdag...
Zij opende haar verstandige ogen en verbaasde zich als altijd over de
schoonheid van Wasili Wasilewitsj. Ze voelde, hoe ongeduldig hij was.
Afwerend schudde ze haar hoofd, terwijl het van vreugde straalde...
zei hij,
- Sofja,
a,
beneden wachten Iwan Michajlowitsj en Iwan
Andrejewitsj Chowanski. Zij zijn naar je toegekomen met groot nieuws.
Ga naar hen toe. De zaak duldt geen uitstel.
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Sofja greep zijn handen, drukte ze tegen haar volle boezem en kuste
ze. Haar wimpers waren vochtig van overstromende liefde. Zij ging
voor de spiegel staan, schoof het diadeem recht, en haar afwezige blik
trof zijn spiegelbeeld mooi ben ik niet, maar toch houdt hij van

mik.. .
Laten we gaan.
Bij een boogvenster stonden, met hun hoge bontmutsen de gewelfde zoldering rakend, Chowanski en Iwan Michajlowitsj Miloslawski, de oom van
de tsarewna, een man met brede jukbeenderen, glinsterende ogen en
geheel bezweet; hij droeg een nieuwe pels die hij onlangs ten geschenke
gekregen had en was vuurrood van zatheid en opwinding. Sofja ging snel
op hen toe en neeg op de wijze van een non het hoofd. Iwan Michajlowitsj
stak zo goed en zo kwaad als het ging zijn baard en lippen vooruit, want
zijn buik verhinderde hem naderbij te komen.
Matwejew is al in het Troïtsa-klooster. (De groenachtige ogen van
Sofja werden groot.) De monniken ontvangen hem als een tsaar... 12 mei
wordt hij in Moskou verwacht. Zojuist is mijn neef Petjka Tolstoi uit het
Troïtsa-klooster aangekomen... Hij vertelt: Matwejew heeft na de mis in
aanwezigheid van het volk ons, Miloslawski's, gesmaad en beschimpt : „De
kraaien, zei hij, zijn op de schatkist van de tsaar afgekomen...
Steunend op de speren der strelitzen willen zij de sprong naar het paleis
doen... Maar dat zal hun niet gelukken ! Ik zal de muiterij neerslaan en
de strelitzenregimenten in stadjes en langs de grenzen verstrooien. De hoge
bojaren zal ik de vleugels stukslaan. Ik zweer op het kruis trouw aan
tsaar Pjotr Aleksejewitsj. Maar omdat hij nog te klein is, moet zijn moeder,
Natalja Kirillowna voor hem regeren. En ik zal niet eerder sterven, voordat
het zo gebeurt."
Het gelaat van Sofja werd asgrauw. Zij liet hoofd en armen hangen.
Alleen haar puntige huif trilde en de zware vlecht op haar rug bewoog.
Wasili Wasiljewitsj bevond zich op enige afstand in de schaduw. Chowanski
keek mistroostig naar de grond en zei:
Er zal wel wat gebeuren, alleen niet dat... Matwejew zullen we in
Moskou niet dulden...
--
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Maar erger dan de anderen, fluisterde Miloslawski nog gehaaster,
heeft hij vorst Wasili Wasilewitsj gesmaad en beschimpt. „Waska Golitsyn heeft een oogje op de tsarenkroon, maar dat zal hem zijn hoofd
kosten..."
Sofja draaide zich langzaam om en ontmoette de blik van Wasili Wasiljewitsj. Hij lachte spottend, -- even vertoonde zich een klagelijk plooitje
bij zijn mondhoek. Sofja begreep het: zijn leven stond op het spel, het ging
om zijn hoofd... Om dat plooitje zou ze heel Moskou in brand kunnen
steken... Toen zij haar aandoening meester was, vroeg zij:
- En wat zeiden de strelitzen?
Miloslawski snoof. Wasili Wasiljewitsj liep onhoorbaar door de zaal,
wierp een blik door de deur, kwam terug en ging achter Sofja staan. Deze
kon zich niet langer beheersen en viel Chowanski die begonnen was te vertellen, in de rede.
- Tsaritsa Natalja Kirillowna dorst naar bloed... Waarom toch? Of
kan ze nog steeds haar lage afkomst niet vergeten, en hoe ze bij haar vader
en moeder op bastschoenen rondliep?... Iedereen weet, dat zij, toen Matwejew haar uit medelijden hij zich in huis genomen heeft, niet eens een
extra hemd had om zich te verschonen... Van een vrouwenverblijf had ze
nooit gehoord en ze dronk met mannen aan één tafel wijn. Sof ja's mollige hals welke een met paarlen bezette kraag eng omsloot, zwol op van
woede, op haar wangen vertoonden zich vlekken. De tsaritsa heeft een
vrolijk leven geleid niet alleen met wijlen mijn vader, maar ook met patriarch Nikon heeft zij haar pleziertjes gehad... Wij uit het vrouwenverblijf
weten dat maar al te goed... Mijn broertje Petroesja is precies zijn evenbeeld. Is dat soms geen wonder noch in zijn gezicht noch in zijn wezen
lijkt hij op mijn vader. Sofja kneep haar vingers zo heftig samen, dat
de ringen rinkelden en drukte toen de handen tegen de borst. Ik ben een
maagd, ik schaam mij met jullie over staatsaangelegenheden te spreken...
Maar als N;atalja Kirillowna dan beslist bloed wil zien, dan zal ze ook
bloed zien... Of jullie allen zullen een kopje kleiner gemaakt worden en
ik werp mij in de put...
--
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Het doet me goed zulke woorden te horen,
zei Wasili Wasiljewitsj.
- Vertel jij nu aan de tsarewna, vorst Iwan Andrejewitsj, hoe het bij de
regimenten toegaat.
— Behalve het Stremjanny-regiment zijn ze alle op uw hand, Sofja
Aleksejewna,
zei Chowanski.
Iedere dag verzamelen zich de strelitzen
in grote massa's voor de regimentskanselarijen en gooienstenen en stokken
door de ramen en overladen de kolonels op een verschrikkelijke manier
met moedervloeken. (,,Hm,"
schraapte Miloslawski zich bij deze woorden de keel, Wasili Wasiljewitsj knipperde verschrikt met zijn ogen, maar
Sofja vertrok geen spier...) Kolonel Boechwostow en de eerste luitenant
Boborykin, die hen streng toespraken en tot kalmte wilden brengen, werden
door de strelitzen naar boven gesleept op de klokketoren en naar beneden
gesmeten. Daarbij riepen de strelitzen: „Goed zo, goed zo..." Naar bevelen
willen ze niet luisteren; in de buitenwijken, in de Witte stad, en in de Kitaistad komen ze in grote groepen samen en stoken het volk op de markten op.
Dan trekken ze naar de badhuizen en roepen : „Wij willen niet geregeerd
worden door de Narysjkins en Matwejew, wij zullen ze de nek breken!..."
-- Schreeuwen kunnen ze wel, maar wij willen grote daden van hen
zien. Sofja rekte zich uit, haar wenkbrauwen trilden van toom. Laten
ze niet aarzelen Artamon Matwejew, Jazykow en Lichatsjow, mijn vijanden,
en het hele geslacht Narysjkin aan hun speren te rijgen... Laten ze er niet
voor terugschrikken dat knaapje, Natalj a's bastaard, van de troon te stoten. .. Stiefmoeder, stiefmoeder!... Vervloekte moederschoot. Daar, neem
ze. Sofja rukte met een beweging alle ringen van haar vingers en hield
ze in haar gebalde vuist voor Chowanski. — Stuur ze hun... Zeg hun, dat
ze alles kunnen krijgen, waar ze om vragen... Soldij, grond, voorrechten...
Als ze maar niet versagen, als het zover is. Zeg hun, dat ze mij tot tsaritsa
moeten uitroepen.
Geschrokken maakte Miloslawski bij de woorden van Sofja een afwerend
gebaar. Chowanski liet buiten zichzelf van opwinding zijn tanden zien...
Wasili Wasilewitsj bedekte zijn ogen met zijn hand zonder te weten waarom,
- misschien wilde hij niet, dat men bij deze woorden zijn hooghartige
gezicht zou zien...
..

.
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* 16 *

Aleksasjka en Aljosjka hadden zich in de loop van het voorjaar dik en
rond gegeten aan de pasteien. Een beter leven kon men zich niet wensen.
Ook Zajats werd dik en daarbij lui : „Ik heb genoeg gewerkt, nu kunnen
jullie voor me werken, kinderen". Hij zat de hele dag voor de deur naar
de kippen en mussen te kijken. Hij hield ervan noten te knabbelen. Van
louter luiheid en dikte begonnen er allerlei gedachten in zijn hoofd rond
te spoken: Als die jongens er nu eens met het geld vandoor gingen? Namen
ze werkelijk geen geld weg, al was het ook nog zo weinig?
's Avonds bij het natellen van het geld begon hij de jongens uit te horen,
op alles te kankeren, in hun zakken en achter hun kiezen te snuffelen op zoek
naar verborgen geld. 's Nachts sliep hij slecht omdat hij steeds moest denken:
„Als een mens met geld omgaat, dan moet hij toch wel stelen." Slechts één
middel bleef hem over : de jongens eens een flinke schrik te bezorgen.
op een keer kwamen Aleksasjka en Aljosjka opgewekt tegen het avondeten thuis en gaven het ontvangen geld af. Zajats telde het na en begon
uit te varen, er ontbrak een kopeke... Die hadden ze weggenomen!
Waar is die kopeke? Hij nam de stok die hij 's morgens vers gesneden had,
pakte Aleksasjka bij zijn lurven, sloeg erop los en telde daarbij hardop:
een voor Aleksasjka, twee voor Aljosjka. Toen hij daarmee klaar was beval
hij hun het avondeten op te doen.
Het is zo, zei hij, zijn mond volproppend met gepeperde zure
zult, dat vandaag de dag één met een pak slaag evenveel waard is als
twee zonder pak slaag. Ik maak nog eens mensen van jullie bengels en daar
zullen jullie me zelf nog eens dankbaar voor zijn.
Zajats at koolsoep met varkensvlees, met honing en gember toebereide
kippenmaag, macaroni met kip en gebraden vlees. Daarna schrokte hij de
pap naar binnen. De lepel legde hij op de ongedekte tafel en boerde behagelijk. Zijn wangen trilden van zatheid en zijn ogen waren bijna niet meer
te zien. Hij maakte de bovenste knoop van zijn broek los en zei:
Jullie zult mij nog in je gebeden gedenken, beste kinderen. Ik ben
beschouw me maar als jullie vader.
een goedhartig mens... Eet en drink,
5-182
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Aleksasjka zweeg, trok een gezicht en keek een andere kant uit. Na het
eten zei hij tegen Aljosjka:
- Bij mijn vader ben ik weggelopen, omdat hij me sloeg. En nu gaat
die vetzak er ook een gewoonte van maken om ons te slaan.
Het viel Aljosjka zwaar het goede leven vaarwel te zeggen. Natuurlijk,
alles liever dan slaag. Maar waar vond je zo'n plekje op aarde, ze sloegen
allemaal. Op de oven lag hij stilletjes te huilen. Maar hij kon zijn makker
toch niet in de steek laten. 's Morgens namen de jongens hun draagkorven'
met pasteien en gingen op pad.
Het was een frisse meimorgen. Over de plassen lag een grauw-blauwe
glans. Het berkeloof geurde... De merels floten met hun kopjes uitgestrekt
naar de zon. Voor de poorten stonden uitgelaten meisjes die geen zin hadden te werken. Sommigen waren blootsvoets met niets anders dan een grof
hemd aan, maar op het hoofd droegen zij een krans van berkebast en linten
in hun vlecht. Wild keken hun ogen. De spreeuwen op de daken sloegen als
nachtegalen en lokten de meisjes naar het bos en het groene gras. Het was
immers lente!... „Heerlijke verse honingkoeken."
Aleksasjka begon te lachen:
- Wat zal Zajats vandaag lang op het geld zitten wachten.
- 0, Aleksasjka, maar dat is toch diefstal.
- Onnozele boerenpummel... Heeft die duivel ons dan soms loon
betaald? Twee maanden hebben we ons voor niks voor hem afgejakkerd...
Hé, strelitz, soms een paar pasteitjes met hazevlees. Ze zijn nog warm. Ze
kosten een kopeke per paar.
Steeds meer vrouwen en meisjes trof men voor de poorten aan en op
de straathoeken wemelde het van mensen. Daar kwamen op een drafje
strelitzen voorbij, zwaaiend met hun hellebaarden. De menigte week geschrokken terug... Hoe dichter je bij de Wsjechswjatski-brug over de rivier
de Moskwa kwam, des te meer strelitzen en mensen ontmoette je. De hele
oever was met mensen bezet, net of het vliegen waren. Zij klommen op
mesthopen om naar het Kremlin te kijken. In de door de stroom nauwelijks
bewogen waterspiegel weerkaatsten zich stil de torens met de groene daken,
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de tinnen van de bakstenen muren en de gouden koepels van de kerken,
kerkjes en kathedralen van het Kremlin.
Maar onrustig waren de gesprekken van het volk. Achter de onwrikbare
muren, waar de wonderbaarlijk versierde daken van de bojarenhuizen en
het tsarenpaleis in alle kleuren schitterden, gebeurden in deze meistilte
verdachte dingen... Wat er eigenlijk gebeurde, wist niemand precies. De
strelitzen rumoerden zonder de brug over te gaan, die van de kant van
het Kremlin door twee kanonnen beschermd werd. Daar kon men de bewoners zien, te voet en te paard, het waren jeugdige bojaren die in dienst
stonden van de tsaar. Op de rug van hun witte lijfkleden droegen zij met koperen spangen vastgemaakte zwanevleugels. Maar weinig edelen lieten zich
zien en het .was duidelijk, dat zij zich ,onbehagelijk voelde n bij de aanblik
van de duizendkoppige menigte die van de Baltsjoek kwam aangolven.
Als een duiveltje rende Aleksasjka bij de brug heen en weer. Samen met
Aljosjka had hij .de pasteien vlot verkocht. Toen ze ze kwijt waren, hadden
ze de draagkorven weggeworpen. Wie dacht er nu .aan handel. Er hing een
onbehagelijke, maar toch opgewekte stemming. Nu eens hier, dan daar
klonken er kreten uit de menigte. Bij allen broeide iets. Allen hadden genoeg
van zulk een wanbeheer. Dreigend hieven zij de vuisten op tegen de torens
van het Kremlin. Een oude .marskramer uit een buitenwijk klom op een
vuilnisbelt, nam zijn muts van zijn kale hoofd en zei langzaam:
Onder Aleksej Michajlowitsj kwam het volk eveneens in verzet...
Er was geen brood en geen zout, het geld was niets waard. De zilveren
roebels had de schatkist door, koperen vervangen. De bojaren zogen in hun
onverzadigbare hebzucht het volk uit. Het volk kwam in opstand, sleurde
Aleksej Michajlowitsj van zijn paard en scheurde hem de pels van zijn
lijf... Tal van bojarenhuizen werden toen verwoest en in brand gestoken
en vele bojaren omgebracht... En diep in het zuiden verhief zich de grootmoedige kozak Razin. .. Hadden we toen het juk afgeschud, dan zou het
volk nu een vrij en welvarend leven leiden... Maar niemand kwam het te
hulp... Het volk is zwak en doet niets anders dan hard. schreeuwen. Als
jullie ook nu niet eensgezind bent, past dan op, kinderen, want dan eindigt het met blok en galg en krijgen de bojaren jullie er onder...
5*
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Met open monden luisterden de mensen naar hem... En alles werd nog
verwarder en onbehagelijker. Ze begrepen alleen, dat er geen werkelijke
macht in het Kremlin zetelde en dat het het juiste tijdstip was de oeroude
dwangburcht op zijn grondvesten te laten schudden. Maar hoe?
Op een andere plaats sprong een strelitz naar voren en wendde zich tot
het volk:
-- Waar wachten jullie op? In alle vroegte is de bojaar Matwejew in
Moskou aangekomen... Weten jullie niet, wie Matwejew is? Zolang ‘de
bojaren in het Kremlin zonder leiding elkaar scheldwoorden naar het
hoofd wierpen, kon men tenminste nog leven... Nu is de ware heerser
verschenen, hij zal de teugels wel eens strak aantrekken. Hij zal ons
heffingen en belastingen opleggen, zoals we die nog niet beleefd hebben!
Vandaag moeten we in opstand komen, morgen zal het te laat zijn!
Het duizelde de mensen bij het horen van zulke woorden. Morgen is het
te laat... Met bloeddoorlopen ogen stonden zij daar. Als een spookbeeld
rees daar het Kremlin voor hen op. Loom weerspiegelde het zich in het
water: grauw, verboden, trouweloos, vol goud... Bij de kanonnen op de
muren stond geen enkele kanonnier. Alles scheen uitgestorven. Hoog in de
lucht boven het Kremlin cirkelden gieren...
Plotseling begonnen aan de andere kant van de brug de gevleugelde
edelknapen heen en weer te rennen en flauwe kreten dreven over. In hun midden dook een ruiter op, die ronddraaide op een sneeuwwit paard. Zij wilden
hem niet doorlaten en zwaaiden met hun brede hellebaarden. Hij drong hen
terug, liet het paard steigeren en brak door. Toen verloor hij zijn muts en
vloog in razende vaart over de vlotbrug. Tussen de balken spatte het water
omhoog, tsok, tsok, het slanke paard schudde opgewekt met zijn manen.
De duizendkoppige menigte verstomde. Van de andere oever kraakte een
enkel schot in de richting van de vluchtende. Terwijl hij op de menigte inreed,
verhief hij zich in de stijgbeugels, -- de huid op zijn blauw geschoren schedel
bewoog zich, zijn langwerpige gezicht met de lange neus gloeide van
de rit. Hijgend keek hij met fonkelende donkerbruine ogen van onder
zijn brede als met kool zwartgemaakte wenkbrauwen rond. Men herkende hem.
.
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- Tolstoi. .. Pjotr Andrejewitsj... De neef van Miloslawski... Hij is
op onze hand... Hoort, wat hij ons te zeggen heeft.
Met een hoge, overslaande stem schreeuwde Pjotr Andrejewitsj:
- Volk... Strelitzen... Wat een ramp... Matwejew en de Narysjkins
hebben zojuist de tsarewitsj Iwan gewurgd... Verliest geen tijd, anders
zullen ze ook Peter nog wurgen... Naar het Kremlin voor het te laat is...
Geroezemoes, lawaai en kreten stegen uit de menigte op. Brullend
stortte zich de menigte naar de brug. Duizenden hoofden golfden aan en
temidden van deze massa danste het witte paard van Tolstoi. De brug
kraakte en zakte weg. Tot de knieën liepen de mensen door het water.
Zich zwijgend en grimmig door de menigte heenwringend, trokken
de strelitzen, compagnie na compagnie, over de brug. Ergens luidde een
klok boem, boem, boem, steeds sneller en onregelmatiger... Andere klokketorens gaven antwoord, dreunend vielen hun klokken bij en alle
veertig maal veertig klokketorens van Moskou beierden storm...
In het stille Kremlin sloeg ergens, oplichtend in de zonnestralen, een
venster dicht, ergens anders nog een...

* 17 *

Uit ongeduld elkaar inhalend, bereikten de strelitzenregimenten de
Granowitaja-pala ta 9 en de Blagowesjtsjensk-kathedraal. Zij, die achtergebleven waren, probeerden de zware poorten van de huizen der bojaren te
forceren, klommen op de klokketorens om storm te luiden. Met zijn duizend poed zware basstem klonk onheilspellend de klok van Iwan de Grote.
In de nauwe steegjes tussen de woonhuizen, de lange stenen kloostermuren
en de gele muren van het langwerpige kanselarijgebouw, lagen lijken en
kropen steunend gewonde knechten van bojaren rond. Enige kopschuw geworden, gezadelde paarden renden rond. Lachend joeg men ze achterna.
Joelend smeet men stenen in de vensters.
De strelitzen, het volk en zwermen jongens (waaronder ook Aleksasjka
en Aljosjka) staarden naar het bonte tsarenpaleis, dat een kwart van het
Kremlin in beslag nam. De stenen en houten gebouwen, de hoge vrouwen^
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verblijven, de lage huisjes, de hallen, de torens en torentjes, in rode,
groene en blauwe kleur, met hout bekleed of van stammen aaneengevoegd,
waren door een menigte gangen en trappehuizen met elkaar verbonden.
Honderden tentvormige daken, koepels in ui-vorm, wonderlijke hoekige,
gewelfde, en als hanekammen gekartelde gevels, blonken van goud en zilver. Hier leefde de heerser over de aarde, de eerste na God...
Men werd onwillekeurig door vrees bevangen. Een eenvoudig man durfde hier niet gewapend heen te gaan en zelfs een bojaar liet 'zijn paard bij
de poort achter, waadde te voet door het vuil en rukte, een verstolen blik
naar de vensters van de tsaar werpend, de muts van het hoofd. Daar stond
de menigte en staarde naar boven. Het gelui van Iwan de Grote sloeg hun
tegen de borst. Verwarring maakte zich van hen meester. Toen sprongen
drieste knapen naar voren en plaatsten zich voor de mensen.
- Kinderen, wat staan jullie daar de zaak aan te gapen? Zij hebben
tsarewitsj Iwan gewurgd en dadelijk zullen zij tsaar Peter ombrengen.
Vooruit, ladders neerzetten, de deur rammeien!
Een gemompel ging door de duizendkoppige menigte. Schel klonk het
tromgeroffel. „Vooruit, vooruit", brulden wilde stemmen. Ongeveer
twintig strelitzen sprongen naar voren, klommen over het Ziek en liepen
hun kromme sabels trekkend, de Parade-trap op. Zij trommelden op de
bronzen deur en zetten er hun schouders onder. „Vooruit, vooruit, vooruit",
brulde de menigte. Over de hoofden heen werden ladders doorgegeven.
Zij werden tegen de ramen van de Granowitaja-palata gezet en tegen de
zijkanten van het bordes. Mannen klommen naar boven. Tandenknarsend
schreeuwden zij : „Hier met Matwejew, hier met de Narysjkins !"

* 18 *
- Zij zullen ons doden, zij zullen ons doden! Wat moeten we beginnen, Artamon Sergejewitsj?
-- God zij ons genadig, tsaritsa. Ik zal naar buiten gaan en met hen
spreken... Hé daar, hebben jullie iemand om de patriarch gestuurd? Laat
iemand hem gaan halen...
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- Artamon Sergejewitsj, ze zijn het, het zijn mijn vijanden. Jazykow
twee Miloslawski's bevinden zich verkleed onder
heeft het zelf gezien,
de strelitzen...
- Vervult gij uw vrouwelijke plicht, tsaritsa, en bidt...
- Hij komt, hij komt! werd er in de hal geroepen. De punt van
zijn herdersstaf in de eikehouten vloer borend, kwam patriarch Ioakim
binnen. Zijn doordringende, diep in de donkere kassen liggende ogen
richtten zich op de lage vensters onder het zoldergewelf. Aan de buitenkant drukten strelitzen die op de ladders stonden hun gezichten tegen de
gekleurde ruiten. De patriarch hief zijn benige hand dreigend op. De gezichten deinsden terug.
Natalja Kiriliowna vloog op de patriarch toe. Haar ronde gezicht
was wit, wit als de doek onder het zwarte kapje van vossebont. Zij
klampte zich aan zijn ijskoude hand, bedekte deze met kussen en stamelde:
- Redt ons, redt ons, heilige vader...
- Heilige vader, de zaken staan er slecht voor, zei Artamon Sergejewitsj rauw. De patriarch richtte zijn wijde pupillen op hem. Matwejews
hoekige, grauwgespikkelde baard trilde. Een samenzwering, een regelrechte opstand... Ze weten zelf niet, wat ze schreeuwen...
Met zijn adelaarsogen, zijn sierlijke neus leek Matwejew op een oud
ikoon. Hij was volkomen rustig: in zijn lange leven was hij met veel vertrouwd geraakt, meer dan eenmaal had hij de dood in de ogen gezien. Er
leefde nog slechts één gevoel in hem trotse heerszucht. hij bedwong de
toorn die zijn oude oogleden deed trillen en zei:
- Als we ze eerst maar uit het Kremlin weghebben, dan spelen we het
verder wel met ze klaar.
Achter de ramen klonken dreunende slagen en kreten. Door de zaal
liep van deur tot deur degene die door de strelitzen en bojaren meer gehaat
werd dan de satan. Iwan Kirillowitsj Narysjkin, een beeldschone jonge
ijdeltuit, pas vierentwintig en al bojaar, de broer van de tsaritsa, van wie
men zei, dat hij zich de tsarenkroon al op het hoofd had gepast. Het

71

zwarte snorretje leek wel vastgeplakt op het van angst groene gezicht. Het
was alsof de kwellingen en de vreselijke dood op het schavot die hem morgen te wachten stonden zich op zijn gezicht aftekenden. Met zijn Poolse
mouwen wapperend, riep hij uit:
en verdween door de deur. Achter hem aan
- Sofja is in aantocht!
kwam, strompelend op zijn kromme benen, een dwerg niet groter dan een
kind. De handen hield hij tegen zijn narrenkap en zijn rimpelige gezicht
was nat van tranen. Het was, alsof ook hij voorvoelde, dat hij morgen
zijn heer zou verraden.
Sofja, Wasili Wasiljewitsj Golitsyn en Chowanski kwamen gehaast de
zaal binnen. Sof ja's wangen waren zwaar geschminkt. Zij was geheel gekleed in goudbrokaat en droeg een hoge met paarlen bezette huif. De handen tegen haar borst gedrukt, maakte zij een diepe buiging voor de tsaritsa
en de patriarch. Natalja Kirillowna deinsde voor haar, als voor een slang
terug, knipperde met de ogen, maar zweeg.
- Het volk is vertoornd en het zal er wel reden voor hebben,
zei
Sofja luid,
jij moet met je broers naar buiten gaan tot het volk, tsaritsa... God mag weten, wat ze schreeuwen, over kinderen die vermoord
zijn of zo... Stel hen gerust, zeg hun genade toe, anders zul je zien, dat
ze nog het paleis binnendringen...
Zo sprak zij, maar haar witte tanden klapperden, haar groene ogen
fonkelden van blijde opwinding. Matwejew deed een stap in haar richting:
- Er is nu geen tijd vrouwenruzies te beslechten...
- Ga jij dan naar hen toe...
- Ik vrees de dood niet, Sofja Aleksejewna.
- Maken jullie geen ruzie,
zei de patriarch en stampte met zijn
herdersstaf op de grond.
Laat hun de kinderen Iwan en Peter zien...
- Neen!
schreeuwde Natalja Kirillowna, haar handen tegen de
slapen drukkend.
Heilige vader, ik sta het niet toe, ik ben bang...
- Draagt de kinderen naar de Parade-trap,
herhaalde de patriarch.
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* 19 *

En daar knarste het slot van de bronzen deur boven de Parade-trap. De
menigte schoof naderbij, zweeg en keek begerig. De trommels verstomden.
Aleksasjka hing, zich met armen en benen vastklemmend, aan een dikbuikige trapzuil. Aljosjka week geen ogenblik van zijn zij, hoe bang hij
ook was.
De deur ging open. Zij zagen tsaritsa Natalja Kirillowna daar staan in
haar zwarte rouwjapon en goudbrokaten mantel. Toen zij daar die duizenden en duizenden ogen strak op zich gericht zag, wankelde zij. Handen
reikten haar een knaapje in een bont, strakzittend jasje. Met moeite tilde
de tsaritsa hem op en zich uitrekkend, zette_ zij hem op de balustrade van
de trap. De Monomach-kroon stond schuin op zijn ene oor, waardoor het
zwarte kortgeknipte haar te zien was. Het knaapje met zijn ronde wangen
en zijn stompe neusje rekte de hals. Zijn ogen waren rond als die van een
muis. Zijn lippen had hij van schrik samengeknepen.
De tsaritsa wilde iets zeggen, maar haar stem begaf het en zij liet het
hoofd zakken. Matwejew die achter haar stond, kwam naar voren. Een
dreigend gemompel steeg uit de menigte op... Hij hield een ouder knaapje
aan zijn hand met een mager, onverschillig gezichtje en een omlaaghangende onderlip.
begon Matwejew met zijn oude,
Wie heeft jullie voorgelogen,
wie heeft
maar nog krachtige ,stem en fronste zijn grijze wenkbrauwen,
gelogen, dat de tsaar en de tsarewitsj gewurgd waren... Hier zien jullie
tsaar Pjotr Aleksejewitsj in de armen van de tsaritsa... Vrolijk en gehij tilde het onverschillig kijkende
zond... En daar is tsarewitsj Iwan,
Beiden gezond door Gods
knaapje op en toonde het aan de menigte.
genade... (De mensen wisselden blikken en er klonken uitroepen: „Zij

zijn het, daar valt niet aan te twijfelen.") Strelitzen! Gaat rustig naar
huis. .. Als jullie iets nodig hebt, als er bepaalde wensen of klachten
stuurt dan afgevaardigden met verzoekschriften...
zijn,
Chowanski en Wasili Wasiljewitsj daalden de trap af en begaven zich
naar het volk. Zij legden strelitzen en eenvoudige lieden de handen op de
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schouders en overreedden hen uiteen te gaan. Maar in hun woorden klonk
een heimelijke spot mee. Uit de tot kalmte gebrachte menigte klonken
toomige stemmen:
- Nu, wat zegt dat nog, dat ze gezond zijn...
- We zien toch zelf, dat ze in leven zijn...
— Maar toch gaan we niet uit het Kremlin weg...
- Wij zijn geen sufferds... Wij kennen jullie mooie praatjes.
- En later scheuren ze ons de neusvleugels uit in de geheime kanselarij ...
- Lever ons de Matwejews en Narysjkins uit...
- Hier met Iwan Kirillytsj Narysjkin... Hij heeft de tsarenkroon
opgepast...
- Bloedzuigers, bojaren.. Hier met Jazykow... Met Dolgoroeki...
Steeds toorniger klonken de stemmen bij het opsommen van de gehate
namen der bojaren. Natalj a Kirillowna verbleekte weer en sloeg de armen
om haar zoon heen. Peter draaide zijn ronde hoofdje naar alle kanten, --ergens riep iemand lachend: „Kijk die eens, net een kat." Vorst Michajla
Dolgoroeki, zoon van de opperste bevelhebber 'der ' strelitzen, geheel gekleed in rood fluweel en sabelbont, een verzorgd, hoogmoedig mens, liep
kletterend met zijn wapens de trap af en riep tegen de strelitzen, met zijn
rijzweep zwaaiend:
Hondezonen, jullie moogt blij zijn, dat mijn vader ziek te bed ligt. Lompenpak! Maakt, dat jullie hier vandaan komt, honden, uitvaagsel...
De strelitzen gingen achteruit voor de knallende zweep... Maar het
waren nu andere tijden en zo moest men de mensen niet meer toespreken...
Hijgend ' en snuivend drongen ze op hem toe:
- Je bent zeker nog niet van de klokketoren afgevlogen?. . Wat wil
jij ons commanderen mormel?... Sla er op los, jongens !
Zij grepen hem bij zijn sjerp, rukten haar af en zijn fluwelen mantel
ging aan flarden. Michajla Dolgoroeki trok zijn sabel en sprong achteruitwijkend en slagen uitdelend, de trap op. De strelitzen vlogen met
hun speren achter hem aan. Zij grepen hem. De tsaritsa uitte een wilde
kreet. Met gespreide armen en benen vloog het lichaam van Dolgoroeki
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door de lucht en verdween in de menigte die het aan stukken reet en
vertrapte.
Matwejew en de tsaritsa weken terug naar de deur. Maar het was al te
laat: uit de hal van de Granowitaja-palata sprongen Owsej Rzjow en zijn
kameraden te voorschijn.
- Dood aan Matwejew! riepen zij.
- Goed zo, goed zo, brulde de menigte.
Owsej Rzjow stortte zich van achte re n op Matwejew. De tsaritsa wapperde met haar mouwen en vlijde zich tegen Artamon Sergejewitsj aan.
Iwan, de tsarewitsj, werd opzij gestoten, viel en barstte in tranen uit. Een
kramp misvormde het ronde gezicht van Peter. Hij klampte zich met beide
handen aan de grauwgespikkelde baard van Matwejew vast...
- Trek hem weg, niet bang zijn, scheur hem los, schreeuwden de
strelitzen en staken hun speren omhoog, gooi hem naar ons toe!
Zij trokken de tsaritsa weg en slingerden Peter als een kat weg. Het
reusachtige lichaam van Matwejew met zijn opengesperde mond vloog
plotseling door de lucht en viel met gespreide benen iop de omhooggestoken speren.
De strelitzen, het volk en de jongens (Aleksasjka en Aljosjka) drongen
het paleis binnen en verspreidden zich over de honderden vertrekken. De
tsaritsa was buiten kennis geraakt en lag nog steeds met de beide tsarewitsjen op het bordes. Opnieuw gingen Chowanski en Golitsyn naar hen,
die op het plein waren achtergebleven, en uit de menigte klonk het:
- Wij willen Iwan tot tsaar... Beiden... Wij willen Sofja. Goed zo,
goed zo... Wij willen Sofja tot tsaritsa... Wij willen een zuil op het Rode
Plein, een gedenksteen die ons eeuwige vrijheid waarborgt...
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* 1 *

e strelitzen waren uitgewoed. Vele bojaren waren afgemaakt:
de broers van de tsaritsa, Iwan en .Af anasi Narysjkin, de vorsten Joeri en Michajla Dolgoroeki, Grigori en Andrej Romod anowski, Michajla Tsjerkasski, Matwejew, Pjotr en Fjodor
Saltykow, Jazykow en anderen van lagere afkomst. De strelitzen hadden
hun soldij ontvangen -- tweehonderdveertigduizend roebel en voor iedere
strelitz nog tien roebel extra als beloning. (Uit alle steden had men het
gouden en zilveren vaatwerk bijeen moeten garen en in geldstukken omsmelten, opdat men de strelitzen kon betalen.) Op het Rode Plein werd een gedenkteken opgericht, waarop aan vier kanten de namen stonden van de
omgebrachte bojaren met hun misdaden. De regimenten eisten schriftelijk
vastgelegde voorrechten en de bojaren moesten onder ede beloven noch nu
noch in de toekomst de strelitzen te belasteren en voor oproerkraaiers en
verraders uit te maken en hen niet zonder grond laten terechtstellen of verbannen.
Nadat alles, wat er in het Kremlin aan voorraden aanwezig was, opgegeten en opgedronken was, verspreidden de strelitzen zich weer over hun
nederzettingen en het volk trok terug naar de voorsteden. En het leven
'
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hernam zijn gewone gang. Het leek, alsof er nooit iets gebeurd was. Over
Moskou, over de steden, over de honderden districten, waarin het onmetelijke land uiteen viel, hing naargeestig en drukkend de eeuwenoude duisternis van armoede, lijfeigenschap en ellende.
De boer met zijn stukgeranselde achterwerk woelde zo goed en zo kwaad
als het ging in de gehate grond. De kleine man in de voorstad kreunde in
zijn onverwarmde huis onder de druk van ondragelijke heffingen en belastingen. De kleine koopman kermde. De lagere adel verarmde zienderogen. De grond raakte uitgeput: oogstte men het drievoud van wat men
gezaaid had, dan kon men van geluk spreken. Zelfs de bojaren en de gezeten kooplieden zuchtten. Wat had de bojaar in de tijd der voorvaderen
voor behoeften gehad? een pels van sabelbont en een hoge bontmuts,
daarin lag zijn hele aanzien. Maar thuis lepelde hij gewone koolsoep met
pekelvlees, sliep en bad. Nu keken zijn ogen hongerig rond: de bojaren
wilden niet slechter leven dan de Poolse pans, de Lijflanders of de Duitsers:
zij hadden van alles te horen en te zien gekregen. Hun hart brandde van
hebzucht. De bojaren begonnen het aantal knechten op te voeren tot boven
de honderd. Maar deze mensen van schoenen te voorzien, in livrei te steken
en deze onverzadelijke bende te voeden, daartoe was het oude inkomen niet
toereikend. Het stond niet langer, in houten huizen te wonen. Vroeger reed
de bojaar of zijn vrouw uit in een slee met een paard ervoor en de knecht
zat schrijlings achter het kromhout. Aan haam, toom en tuig hingen vossestaarten om de afgunst van de mensen op te wekken. Nu moest je minstens een vergulde koets uit Danzig laten komen en met vier paarden bespannen, anders was je niet in tel. Maar waar het geld vandaan te halen?
Dat was een moeilijke zaak, heel moeilijk. Ook met de handel ging het
slecht. In het binnenland viel niet veel te verkopen, de bevolking was zo

arm als een kerkmuis. Aan export viel niet te denken. Er waren geen
schepen en de zeeën waren in vreemde handen. De hele buitenlandse handel hadden de vreemdelingen aan zich getrokken. Maar als je hoorde,
hoe de handel in andere landen bloeide, dan trok je je haren uit van ergernis. Wanneer zou dat vervloekte Rusland eindelijk eens in beweging
komen?
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In Moskou waren nu twee tsaren Iwan en Peter, en boven hen de regentes tsarewna Sofja. Voor de ene bojaar was de andere in de plaats gekomen. Dat was alles. Troosteloos. De tijd scheen te zijn blijven stilstaan.
Ieder uitzicht ontbrak. Bij het gedenkteken op het Rode Plein stond een
tijdlang een wachtpost met een hellebaard, maar na een poosje was hij
verdwenen. Het gewone volk had rond de zuil allerlei vuil opgehoopt. En
weer begonnen de mensen op de markten te morren en overal werd gefluisterd. De strelitzen begonnen te twijfelen : ze hadden de zaak toen niet tot
het einde doorgezet, ze hadden genoeg lawaai gemaakt, maar weinig verstandigs gedaan. Misschien moest men alsnog tot het einde doorzetten, voor
het te laat was.
De oudjes vertelden over die goede, oude tijd: toen was het leven goedkoper, er was genoeg te eten en de mensen waren fatsoenlijker. In de dorpen deden de boeren met hun vrouwen reidansen. In de voorsteden werden
de mensen dik van het nietsdoen. Van struikrovers hoorde je niet. Ja . dat
waren me nog eens tijden, maar die waren voorbij !.
In de strelitzennederzetting verschenen zes bijbelvaste oudgelovigen. Vel
over been, maar niet van hun stuk te brengen. ,,Er is maar één redding, —
zeiden zij tot de strelitzen, jullie enige redding is het patriarchaat van
Nikon en de hele raad van bojaren, die zich geheel door Nikon en de Polen
heeft laten inpalmen, ten val te brengen en tot het oude godvrezende geloof
en het oude leven terug te keren." De oudgelovigen lazen voor uit de . Solowetski-geschriften, hoe men aan de Nikoniaanse verlokkingen kon ontkomen en ziel en lichaam redden. De strelitzen hoorden toe en huilden. De
grijze oudgelovige Nikita Poestoswjat las op de markt, op een wagen staande, het volk uit de Solowetski-geschriften voor:
„Ik heb de antichrist gezien, lieve broeders, waarlijk ik heb hem gezien... Op een dag, toen ik in diepe droefenis nadacht over de komst van
de antichrist en bad, vergat ik, onwaardige, alles om mij heen. En daar
zag ik op het veld een grote menigte mensen. Ook naast mij stond iemand.
Ik vroeg hem, wat moeten die vele mensen daar? Maar hij antwoordde : de
antichrist nadert, blijf staan en wees niet bevreesd. Ik steunde mij op mijn
staf met dubbel handvat en bleef moedig staan. En zie, toen bracht men een
.

,
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naakte man, zijn lijf was een en al stank en afschuwelijk om te zien, zijn
adem was vuur, uit mond, neus en oren sloegen stinkende vlammen. Achter
hem liepen onze tsaar, de machthebbers, de bojaren, de kamerdienaren en
de leden van de doema... Ik spuwde op hem, ik walgde ervan, het was
vreselijk... Ik weet het uit de heilige schrift: zijn tijd is nabij. Reeds talrijk is het aantal van zijn bastaarden, de dolle honden..."
Nu wist men, wat men moest eisen. De strelitzen haastten zich naar het
Kremlin. De chef van de strelitzenkanselarij, Iwan Andrejewitsj Chowanski,
stond aan de zijde van de oudgelovigen. Zes benige oudgelovigen met Nikita
Poestoswjat aan het hoofd, die drie dagen geen krummel gegeten en geen
druppel gedronken hadden, sleepten gebedslessenaars, houten kruisen en
oude boeken de 'Granowitaja-palata binnen en begonnen voor de ogen
van Sofja uit te pakken over de patriarch en de geestelijkheid en overlaadden hen met scheldwoorden. De strelitzen bij de Parade-trap riepen:
„Wij willen het oude geloof terug, wij willen de oude tijden terug."
Maar sommigen spraken nog openlijker: „Het is hoog tijd, tsarewna,
om je in het klooster terug te trekken, hoelang zul je nog onrust zaaien
onder het volk." Er bleef haar slechts één middel over en Sofja dreigde
toornig:
Willen jullie ons dan vervangen door zes zwartrokken, door zes onwetende boeren ? In dat geval kunnen wij, tsaren, hier niet meer blijven en
zullen wij naar andere steden moeten trekken en het hele volk in kennis
moeten stellen van onze rampspoed en jullie verraad.
De strelitzen begrepen waarmee Sofja dreigde en zeiden geschrokken:
Wat moeten we, jongens, als zij de adelsmilitie tegen Moskou in de
strijd brengt?...
Zij weken terug en begonnen te overleggen. Maar reeds werden op bevel
van Wasili Wasiljewitsj Golitsyn uit de kelders van de tsaar vaten brandewijn en bier aangesleept naar het plein. De strelitzen raakten in verwarring, hun hoofden werden dof. Iemand riep : ,,Naar de duivel met het oude
geloof, dat is een zaakje van de popen, dood aan de oudgelovigen." Eén
van de knokige grijsaards sloeg men direct ter plaatse het hoofd af, twee
anderen werden gewurgd en de rest ontkwam ternauwernood.
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Die vervloekte bojaren hadden het eenvoudige volk dronken gevoerd en
zo zichzelf eruit gedraaid. Moskou zoemde als een bijenkorf. Een ieder.
getuigde van zijn eigen nood. Maar er was geen leider, een ieder rebelleerde
op eigen houtje. Men sloeg de tsarenherberg stuk. Men joeg d e ambtenaren
uit de kanselarijen en reet ze in stukken. Noch te paard noch te voet was
men in Moskou zijn leven zeker. De bojarenwoningen werden belegerd. Met
moeite sloegen de bojaren met behulp van vuurwapens de belegeraars terug.
Harde gevechten werden er in die dagen geleverd. Hele rijen huizen gingen in vlammen op. Op pleinen en straten lagen de lijken in het rond en
niemand dacht eraan ze weg te brengen. Het gerucht ging, dat de bojaren
de adelsmilitie voor Moskou hadden samengetrokken om met één slag de
opstand neer te slaan. En nogmaals trokken de strelitzen met zwermen weggelopen lijfeigenen naar het Kremlin. Op de punt van een speer droegen
zij het verzoekschrift, waarin zij eisten, dat alle bojaren hun uitgeleverd
zouden worden om recht over hen te spreken. Bleek van toom kwam Sofja
hen op de Parade-trap tegemoet: „Men belastert ons, de adelsmilitie is
zelfs niet in onze gedachten geweest. Ik zweer het bij dit kruis, riep zij
uit en rukte het fonkelende diamanten kruis van haar borst. -- Het is tsarewitsj 1Vratwe jka, die ons belastert." En slechts één werd de trap af gewor
pen op de speren: de gedegenereerde, Tataarse tsarewitsj Matwejka verslik je maar in dit hapje!
Matwejka werd in stukken gescheurd. De woede van de strelitzen was verzadigd en weer trokken ze met lege handen heen... Drie dagen en drie nachten rumoerde Moskou, terwijl hoog boven de stad de door het stormgelui
opgeschrikte kraaienzwermen vlogen. En toen rijpte bij de meest vertwijfelden het besluit: het eigenlijke hoofd af te houwen de beide tsaren
met Sofja te vermoorden. Maar toen Moskou op de vierde dag ontwaakte,
was het Kremlin al verlaten: de tsaren en de tsarewna waren weg, zij
waren met de bojaren gevlucht. Angst maakte zich van het volk meester.
Sofja was naar het dorp Kolomenskoje vertrokken en had naar alle
districten boden gestuurd om de adelsmilitie op te roepen. De hele maand
augustus doorkruiste zij de dorpen rond Moskou en bezocht zij de kloosters.
Bij de ingangen van de kerken vergoot zij tranen en klaagde over de haar
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aangedane beledigingen en over haar rampspoed. In het Kremlin was Iwan
Andrejewitsj Chowanski bij de strelitzen achtergebleven. Er waren er die
dachten: hoe zou het zijn, als we hem eens tot tsaar uitriepen, hij is van
oude adel en een vriendelijk mens, die de oude gebruiken in ere houdt. In
hem zou het gewone volk een eigen tsaar hebben.
In het vooruitzicht van een rijke beloning haastten zich de edelen hun
paarden te zadelen. Een enorme militie van tweehonderdduizend man verzamelde zich voor het Troïtsa-klooster. Nog altijd cirkelde Sofja als een
sperwer om Moskou heen. In september overviel een door haar uitgestuurde
ruiterafdeling onder Stjopka Odojewski in de vroege morgen het dorp
Poesjkino. Daar had Iwan Andrejewitsj Chowanski, die met zijn strelitzen
op strooptocht was in de omgeving van Moskou, bij een heuveltje zijn tent
opgeslagen om te overnachten. De strelitzen sliepen zonder zich ergens zorgen over te maken. Zo werden zij slapend neergehouwen. Iwan Andrejewitsj
vloog in zijn ondergoed de tent uit en zwaaide zijn hellebaard. Michajla
Tyrtow sprong hem zo van zijn paard op de schouders. Hij bond Iwan
Andrejewitsj aan het zadel vast en nam hem mee naar het dorp Wozdwizjenskoje, waar Sofja haar naamdag vierde. Aan de rand van het dorp zaten
de bojaren op speciaal aangedragen banken in volle wapenrusting met de
helm op het hoofd en een korte mantel om de schouders. Michajla Tyrtow
sleurde Chowanski van het zadel en deze knielde halfnaakt op het gras en
van smart en schaamte barstte hij in tranen uit. De staatsraad Sjaklowity
las de aanklacht voor, waarin al zijn wandaden werden opgesomd. Razend
van woede schreeuwde Iwan Andrejewitsj : „Dat is gelogen ! Als ik er niet
geweest was, zou men in Moskou allang tot zijn knieën in het bloed gewaad
hebben." Het viel de bojaren zwaar te besluiten het bloed te vergieten van
iemand van zo oude adel. Wasili Wasiljewitsj zat daar witter dan sneeuw.
Zowel hij als Chowanski stamden uit het geslacht Gedimin en nu spraken
mensen van lagere afkomst, echte parvenu's, recht over een Gediminowitsj.
Toen Iwan Michajlowitsj Miloslawski de aarzeling merkte, ging hij op de
ruiters toe en fluisterde Stjopka Odojewski iets in het oor. Deze reed als
een dolleman door het dorp naar de zijden tent van tsarewna Sofja en
keerde in dezelfde vaart, kinderen en kippen onder de hoeven vertrappend,
6-182
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terug. „De regentes heeft bevolen niet te dralen en de vorst te doden."
Wasili Wasiljewitsj trad haastig terzijde en bedekte zijn ogen met een
zakdoekje. Chowanski gaf een wilde schreeuw, toen Michajla Tyrtow hem
bij de haren pakte en door het stof van de weg sleepte. Even buiten het
dorp werd Chowanski onthoofd.
De strelitzen waren zonder leiding achtergebleven. Toen zij van de
terechtstelling hoorden, vlogen zij verschrikt het Kremlin binnen, grens
delden de poorten, laadden de kanonnen en bereidden zich voor op een belegering.
Sof ja haastte zich naar het Troïtsa-klooster om daar achter de onverwoestbare muren bescherming te zoeken. Zij had Wasili Wasiljewitsj het
opperbevel opgedragen over de adelsmilitie. En daar stonden beide kampen
dreigend tegenover elkaar en wachtten af, wie van beiden het eerst door
vrees bevangen zou worden... Het waren de strelitzen en zij zonden boden
met verzoekschriften naar het Troïtsa-klooster. Zij bekenden schuld en
daarmee eindigde hun vrijheid. Het gedenkteken op het Rode Plein werd
neergehaald. De voorrechten werden ingetrokken. Sjaklowity werd benoemd
tot hoofd van de strelitzen-kanselarij. Hij was een man die niet veel omslag
placht te maken. Vele regimenten werden naar andere steden overgeplaatst.
Het volk werd zwijgzamer dan water en boog zich dieper dan het gras. En
weer hing boven Moskou en boven het hele land een uitzichtloze doffe
stilte. De jaren sleepten zich voort.
* 2

Het was al donker. Aleksasjka rende langs de heiningen door de straat.
Zijn hart bonsde, het zweet liep in zijn ogen. In de verte stond een huis in
lichterlaaie en spiegelde zich onheilspellend in de plassen die in de diepe
karresporen stonden. Twintig stappen achter Aleksasjka holde, luid stampend met zijn laarzen, de dronken Danilo Mensjikow. Hij had ditmaal geen
schreeuwzweep in de hand, maar een blinkend krom mes. —Blijf staan!
ik steek je dood!... —
de Danilo met een angstaanjagende stem,
Aljosjka was allang achtergebleven en ergens in een boom geklommen.
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Meer dan een jaar. had Aleksasjka zijn vader niet gezien en daar was
hij hem ineens bij een geplunderde en in brand gestoken herberg tegen
het lijf gelopen. Dadelijk was Danilo zijn zoon achterna gegaan. Al hadden
ze wel eens honger, toch hadden Aleksasjka en Aljosjka al die tijd een
prettig leven geleid. In de buitenwijken kende men de jongens goed en liet
ze gaarne overnachten. In de zomer hadden zij door de bossen en langs de
rivieren rond Moskou gezworven. Zij vingen zangvogeltjes en verkochten die
aan de handelaren. Uit de tuinen stalen zij bessen en groenten. Voortdurend
dachten ze erover, hoe ze een beer zouden kunnen vangen en africhten
maar het was niet zo gemakkelijk zo'n beest in handen te krijgen. Met een
hengel vingen zij vis...
Op een dag, toen zij hun hengel in de stille en heldere Jaoeza, die in de
dichte wouden van Losinow ontsprong, uitgeworpen hadden, zagen
zij aan de overkant een jongen zitten, die het hoofd op de armen gelegd
had. Hij was wonderlijk gekleed witte kousen, een groene onrussische
jas met rode revers en blanke knopen. Niet ver er vandaan op een heuvel
waren achter het lindestruikgewas de spitse daken van het Preobraz'3 enskipaleis te zien. Vroeger toen men het paleis helemaal kon zien, weerspiegelde het zich rijk versierd en bont gekleurd in de rivier. Nu ging het
schuil achter het loof en werd steeds meer verwaarloosd.
Voor de poort en op de weide liepen vrouwen en riepen naar iemand, —
misschien zochten ze het jongetje wel. Maar hij zat verstoord achter een
paar klissen en wilde niet luisteren. Aleksasjka spuwde naar de worm aan
de haak en riep over de rivier:
Hé, je jaagt onze vissen weg... Pas op, anders trekken we onze
broek uit en zwemmen naar de overkant. Dan zullen we je wel eens.
krijgen...
De jongen snoof slechts. Aleksasjka ging voort:
- Wie ben je, waar kom je vandaan? Zeg, jongen .. .
-- Als ik beveel om je te onthoofden,
zei de jongen met een doffe
dan zul je het wel snappen.
stem,
Dadelijk fluisterde Aljosjka tegen Aleksasjka:
---

.
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- Dat is immers de tsaar,
en de hengel wegwerpend rende hij zonder op of om te kijken weg. Maar Aleksasjka's ogen begonnen ondeugend
te glimmen:
Hij wierp zijn hengel
Wacht toch, weglopen kunnen we altijd nog.
We zullen ons door jou bang laten
uit en keek de jongen lachend aan.
maken, alsof zo iemand ons het hoofd zou kunnen afhakken... Maar wat
zit je daar? Ze zijn je aan het zoeken.. .
- Ik heb me hier verstopt voor de vrouwen.
ben jij niet onze tsaar? Hè?
- Dat zie ik,
De jongen antwoordde niet dadelijk. Het was duidelijk, dat het hem
verbaasde zo toegesproken te worden.
- Nu goed, ik ben de tsaar, maar wat gaat jou dat aan?
- Hoe dat zo... Je kon ons eigenlijk wel eens peperkoeken met suiker
brengen. (Peter keek Aleksasjka aandachtig aan zonder dat er een lachje
over zijn gezicht kwam.) Op mijn woord, als je er een paar gaat halen, zal
ik je een kunstje laten zien. Aleksasjka nam zijn pet af en haalde uit
de voering een naald te voorschijn. Kijk, is dat een naald of niet?.
Als je wilt, trek ik die met een draad door mijn wang zonder dat me iets
gebeurt.
- Je probeert me zeker wat wijs te maken?
vroeg Peter.
- Nu ik wil er wel een eed op doen. Als je wilt, kan ik zelfs een kruis
Aleksasjka ging vlug zitten, pakte zijn blote voet
met mijn voet slaan.
en sloeg er een kruis mee. Peter keek nog verblufter.
- Je dacht zeker dat een tsaar voor jou om peperkoeken zou gaan, —
zei hij knorrig.
Kun je het niet voor geld doen?
- Voor een zilveren kopeke doe ik het driemaal, zonder dat me iets
gebeurt.
- Ik geloof er niets van.
Peter knipperde met zijn ogen van nieuwsgierigheid. Hij stond op, keek van achter de klissen naar het paleis, waar
de vrouwen nog steeds heen en weer liepen, riepen en schreeuwden, en
rende toen langs de overkant naar het vlondertje.
Aan het eind van het vlondertje was hij maar drie stappen van Aleksasjka
af. Over het water snorden blauwe libellen. De wolken en een door de blik.

84

sem gekraakte treurwilg spiegelden zich in het water. Staande onder de
wilg toonde Aleksasjka Peter zijn kunst en trok driemaal de naald met
de zwarte draad door zijn wang. Er gebeurde niets, zelfs geen druppel
bloed, alleen drie vuile vlekjes op de wang. Peter keek hem als een uil aan.
zei hij ongeduldig.
- Geef mij de naald eens,
- En waar blijf je nu met je geld?
- Hier!
Aleksasjka ving de toegeworpen roebel in de vlucht op. Peter nam de
naald en probeerde deze door zijn wang te trekken. Hij stak er door heen,
trok en lachte. Zijn hoofd met de weelderige lokken naar achteren werpend,
zei hij Niet slechter dan jij, niet slechter dan jij ! Zonder zich langer
bij de jongens op te houden rende hij naar het paleis, waarschijnlijk om de
bojaren bij te brengen, hoe je een naald door je wang moest halen.
Het was een splinternieuwe roebel met aan de ene kant een dubbele
adelaar en aan de andere de regentes Sof ja. Zoveel hadden Aleksasjka en
Aljosjka in hun leven nog niet verdiend. Sedertdien liepen zij vaak langs
de oever van de Jaoeza, maar Peter kregen ze alleen maar vanuit de verte
te zien. Nu eens reed hij op een dwergpaardje en draafden de dikke opvoeders te paard achter hem aan, dan weer marcheerde hij met een trommel
aan het hoofd van een troep jongens, gekleed in Duitse jasjes en met houten
musketten, en weer zwermden dezelfde opvoeders met hun armen zwaaiend
eromheen.
- Die houdt zich alleen met onzin bezig, zei Aleksasjka terwijl ze
onder de geknotte wilg zaten.
Tegen het einde van de zomer gelukte het hem echter bij de Zigeuners
voor een halve roebel een magere jonge beer te kopen, die een bochel had
als een varken. Aljosjka voerde hem bij zijn neusring mee. Aleksasjka
zong, danste en vocht met de beer. Maar de herfst brak aan en na de regen
waadde men in de straten en op de pleinen van Moskou tot zijn knieën door
de modder. Aan dansen viel niet meer te denken. Met een wild dier liet
ook niemand hen binnen. En daarbij was de beer onverzadigbaar. Hij kostte
hun al hun geld en had het alleen maar voorzien op een plekje voor een
winterslaap. Ze moesten hem met verlies verkopen. Gedurende de winter
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ging Aljosjka, zo armzalig mogelijk gekleed, bedelen. Aleksasjka stond met
een bloot bovenlijf bibberend van de kou voor de kerkdeuren. Hij deed
of hij doofstom en verlamd was en wist de mensen zo veel geld uit de zak te
kloppen. Om de waarheid te zeggen: zij leefden er die winter niet slecht van.
En weer droogde de aarde op, werden de bossen groen en zongen de
vogels. Zij hadden het druk met honderd en een dingen: in de morgenschemering vingen zij vis in de omnevelde rivier, overdag zwierven zij over de
markten en 's avonds zetten zij strikken in de bosjes. Vaak zeiden de mensen
tegen Aleksasjka: „Pas maar op, je vader zoekt allang naar je in Moskou,
hij dreigt, dat hij je zal doodslaan." Aleksasjka spuwde alleen in een grote
boog tussen zijn tanden door. En nu was hij hem dan onverhoeds tegen het
lijf gelopen.
De hele oude Basmannaja was Aleksasjka al afgerend. Zijn knieën
begonnen te knikken. Hij keek niet meer om, maar hoorde steeds dichter
achter zich het stampen van de reusachtige laarzen en de fluitende adem
van Danilo. Dat was het einde: „He-e-e-lp !" gilde Aleksasjka doordringend.
Op dat ogenblik boog een hoge karos, wiegend op zijn veren, uit een
zijsteeg de Razgoeljaj op, waar een bekende herberg was. De twee achter
elkaar gespannen paarden liepen in volle draf. Op het voorste paard zat
een Duitser met kousen aan en een breedgerande hoed op. Aleksasjka dook
weg tussen de achterwielen, klampte zich aan de as vast en klom op de
achtertreeplank. Toen Danilo dat zag, begon hij te brullen: „Halt!" Maar
de Duitser haalde uit en striemde hem met de zweep. Danilo siste een. vloek
en viel in de modder. Het rijtuig reed door.
Aleksasjka slaakte op de achtertreeplank een zucht van verlichting, —
hij wilde nu zover mogelijk hier vandaan zien te komen. Voorbij de Pokrowski-poort kwam de karos op een landweg, reed sneller en sneller en
hield toen stil voor een hoog hek. Van achter de poort kwam een man die
er als een buitenlander uitzag en vroeg iets. Iemand stak zijn hoofd uit het
raampje van de karos. De lange lokken deden denken aan een pope, maar
het gezichr was gladgeschoren. „Franz Lefort", antwoordde de gepruikte: De poort werd geopend en Aleksasjka bevond zich in de Duitse kolonie
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Koekoej. De wielen knarsten door het zand. Uit de vensters van de huisjes
scheen vriendelijk licht, op de lage hekjes, op de gesnoeide boompjes, en
op de glazen bollen, die op palen tussen de zandpaden stonden. Wit schemerden in de tuinen voor de huisjes de zoetgeurende bloemen. Hier en daar
verspreid zaten op banken en stoepen Duitsers, met gebreide mutsen op het
hoofd, lange pijpen te roken.
Heilige moeder Gods, wat is het hier mooi", dacht Aleksasjka en
keek zijn ogen uit. Overal dansten lichtjes. Zij kwamen langs een vierkante
vijver met ronde boompjes in groene bakken langs de oevers. Tussen de
boompjes stonden olielampjes en beschenen een paar bootjes, waarin vrouwen zaten met tot de elleboog ontblote armen, onbedekte borst en met veren
getooide hoeden op het hoofd. Om hun rokken niet te kreukelen hadden ze
deze opgetrokken. Zij lachten en zongen. Vlakbij, aan de voet van een
windmolen dansten mannen en vrouwen, die elkaar stevig vasthielden voor
de verlichte deur van een osteria, of zoals ze bij ons zeggen een herberg.
Overal zag men musketiers in het Kremlin keken ze streng en waren
ze zwijgzaam, maar hier trokken ze met losgeknoopte mantels, ongewapend,
met de armen om elkaar heen, liederen zingend en lachend rond, alles
zonder enige boosaardigheid en heel vreedzaam. Het zag er hier rustig en
vriendelijk uit : het leek of men hier niet op aarde was en men was geneigd
zich de ogen flink uit te wrijven.
Plotseling reden zij een brede binnenplaats op. In het midden spoot uit
een ronde vijver een waterstraal omhoog. Aan het einde van de binnenplaats doemde een steenrood geschilderd huis op met witte pilasters. De
karos hield stil. De man met de lange haren steeg uit en zag, hoe Aleksasjka
van de achtertreeplank sprong.
- Wie ben je, wat doe je hier en waar kom je vandaan? vroeg hij,
op een komische manier d e woorden uitsprekend. Zeg me eens jongen,
ben je soms een dief?
- Ik een dief? Als ik een dief ben, mag u me doodslaan. Aleksasjka
keek hem opgewekt in het geschoren gelaat met de wipneus en de kleine
lachende mond. Zag u dan niet, hoe mijn vader op de Razgoeljaj met
een mes achter mij aanzat?
„

..
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- Ah! Ja, dat heb ik gezien... Ik moest er nog om lachen: een grote
kerel achter zo'n kleine bengel aan!
- Mijn vader zou me zonder omslag doodgestoken hebben. Neemt U
mij alstublieft in dienst... oompje...
- In dienst? Maar wat kun je dan alzo?
- Ik kan van alles. Om te beginnen kan ik elk liedje zingen, dat je maar
wilt. ik kan op de schalmei spelen, hoornblazen en muziek maken met
lepels. Ik kan de mensen laten lachen; hoe vaak hebben de mensen al geen
pijn in hun buik gehad van het lachen om mijn grappen. Ik kan dansen
van de vroege ochtend tot de late avond zonder te zweten. .. Wat u me maar
opdraagt, dat kan ik.
Franz Lefort pakte Aleksasjka bij zijn spitse kin. Het was hem aan te
zien, dat de jongen hem beviel.
-- Jij lijkt me een flinke jongen... Neem een stuk zeep en was je, want
je zit onder de modder... En dan zal ik je kleren geven. Jij komt bij mij
in dienst. Maar probeer het niet, wat weg te nemen.
- Daarmee houden we ons niet bezig, we zijn toch zeker niet van lotje
zei Aleksasjka met zoveel overtuiging, dat Franz Lefort hem wel
getikt,
moest geloven. Hij riep naar zijn stalknecht iets over Aleksasjka en liep al
fluitend met naar buiten gedraaide voeten en met dansende pas op het
huis toe, waarschijnlijk omdat bij de vijver in de buurt de muziek speelde
en de Duitse meisjes uitdagend krijsten.
..

* 3 *

- Nu is het voor vandaag genoeg, Nikita Moïsejewitsj, het kind zou
er hoofdpijn van krijgen.. .
Nauwelijks had Natalja Kirillowna dat gezegd, of tsaar Peter, die uit
de Handelingen der Apostelen voorlas, hield midden in de zin op, sloeg
snel met zijn met inkt besmeerde vingers een kruis en zonder af te wachten,
dat zijn leraar en opvoeder Nikita Moïsejew Zotow, zoals het gebruik eiste,
een buiging tot op de grond voor hem maakte, kuste hij de hand van zijn
moeder die krachteloos bevend trachtte haar zoon een ogenblik te omhel88

zen en vast te houden, en haastte zich ongeduldig met onbehouwen stappen over de krakende planken en treden van de gangen en trappen, waarbij
hij de oude vrouwtjes die in de donkere hoeken van het Preobrazjenskipaleis hun genadebrood aten, aan het schrikken maakte.
Je muts, je muts, je krijgt nog een zonnesteek! riep de tsaritsa
hem zwakjes achterna.
Nikita Zotow stond voor haar, vroom en kaarsrecht als in de kerk, gladgekamd, schoon, met gevoerde laarzen aan, in een fijne, donkere, lakense
mantel, waarvan de hoogopstaande kraag van achteren nog boven zijn hoofd
uitkwam. Het waardige gezicht met de weke lippen en de golvende baard
was uit louter vroomheid omhooggericht. Een toegewijd man, dat viel niet
te ontkennen. Als je hem zou zeggen: Nikita stort je in dat mes, dan zou
hij het doen. Trouwer dan een hond, maar te vriendelijk, te zacht. Zo'n
koppige jongen had eigenlijk een andere opvoeder nodig.
Zeg, Nikita Moïsejewitsj, je moest vaker vrome boeken met hem
lezen. Hij heeft niets van een tsaar. .. Voor je het weet, moet hij al
trouwen. .. En dan heeft hij nog niet eens geleerd zich waardig 'te bewegen, hij rent nog steeds als een straatjongen... Kijk daar maar
eens.
.

De tsaritsa keek uit het raam en sloeg zachtjes haar handen ineen. Over
de binnenplaats rende Peter en struikelde bijna over zijn benen van haast.
Lange, slungelachtige jongens van het hofpersoneel kwamen gewapend met
kleine musketten en bijltjes op lange staken achter hem aan. Op een aarden
wal, een vesting, die bij het paleis voor het spel gebouwd was, stonden
achter een houten omheining boeren met breedgerande Duitse hoeden op
het hoofd, die uit het dorp bijeengedreven waren. Hun was bevolen een
tabakspijp in de mond te steken. Zij keken verschrikt naar de met grote
passen langsbenende tsaar en vergaten, hoe ze mee moesten spelen. Met een
overslaande stem blafte Peter hun woedend aan. Natalja Kirillowna keek
ontzet naar de razende, ronde ogen van Peter. Hij klom bovenop de vestingwal en sloeg een paar maal toornig met zijn kleine musket naar een
van de meespelende boeren, die met zijn hoofd tussen de schouders dook.
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Als het niet precies gaat, zoals hij wil, kan hij iemand wel meteen
doodslaan, zei Natalja Kirillowna, van wie heeft hij toch die driftige
aard?
Het spel begon weer opnieuw. Bij het opstellen van de lange slungels
met hun bijltjes, maakte Peter zich weer kwaad, omdat ze hem zo slecht
begrepen. Dat was fataal voor hem: als hij zich opwond, begon hij onduidelijk te spreken, verslikte zich van de haast, alsof hij meer wilde zeggen,
dan er woorden op zijn tong lagen.
-- Waarom trekt hij toch zo met zijn hoofdje? zei Natalja Kirillowna
en keek angstig naar haar zoon. Plotseling stopte ze haar vingers in de
oren. De boeren in de vesting rolden een eikehouten kanon naar buiten,
dat op streng bevel van de tsaritsa met zo zacht mogelijke projectielen
geladen moest worden: met gestoofde wortels of appels, en vuurden het af.
Dadelijk wierpen ze hun wapens weg en staken hun handen omhoog, als
teken van overgave.
— Jullie moet je niet overgeven ! Jullie moeten vechten! schreeuwde
Peter, terwijl hij vreemd met zijn hoofd draaide. Van voren af aan,
weer helemaal van voren af aan!...
- Nikita Moïsejewitsj, doe het raam toch dicht, het is zo lawaaiig, ik
krijg er pijn in mijn hoofd van,
zei de tsaritsa.
- Het glas-in-lood-venstertje werd gesloten. Natalja Kirillowna liet het
hoofd hangen, en bijna zonder dat haar vingers bewogen, gleed de rozenkrans van heilige schelpen uit het Athos-klooster door haar handen. Het
was haar zwaar te moede. Verdriet en tranen hadden Natalja Kirillowna de
laatste jaren oud gemaakt. Alleen de wenkbrauwen en de eens zo vurige, donkere ogen getuigden nog van haar vroegere schoonheid. Zij ging nog altijd
in het zwart gekleed en met een zwarte hoofddoek om. Zo had eens tsaritsa
Marja Nagaja in Oeglitsj met de ongelukkige Dimitri geleefd. .. Men moest
er niet aan denken, dat deze ramp zich nu zou herhalen. .. De regentes Sof ja
was maar door één gedachte bezeten: trouwen met Golitsyn en de troon bestijgen. Bij de Duitse goudsmeden had ze al een kroon voor zichzelf besteld.
Het Preobrazjenski-paleis maakte een verlaten indruk, • alleen de bedienden slopen er op hun tenen rond en in de donkere hoeken zaten oude
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vroegere bakers en minnen, -- te fluisteren. De tsaar is nog
vrouwtjes,
wel jong, maar het oude-wijvengedoe kan hij niet verdragen: ziet hij een
met kaarsvet besmeurd oudje langs de muren sluipen, dan vaart hij zo uit,
dat het verlamd van schrik ternauwernood nog kans ziet naar haar hoekje
te kruipen.
De bojaren lieten zich in Preobrazjenskoje niet zien,
eer en voordeel
vielen hier niet te behalen. Allen verdrongen zich in het Kremlin om een
plaatsje onder de zon te veroveren. Om het fatsoen niet al te zeer uit het
oog te verliezen, gaf Sofja vier bojaren opdracht zich aan het hof bij Peter
op te houden: vorst Michajla Alegoekowitsj Tsjerkasski, vorst Lykow, vorst
Trojekoerow en vorst Boris Aleksejewitsj Golitsyn. Maar wat had men aan
hen? Traag stegen zij voor de stoep van hun paarden, kusten de hand
van de tsaritsa, gingen zitten, zwegen en zuchtten. Waarover zou men
met de in ongenade gevallen tsaritsa moeten praten? Als Peter de kamer
in kwam, maakten de bojaren een buiging voor de niet regerende tsaar,
vroegen naar de gezondheid van Zijne Majesteit, zuchtten weer en schudden
hun hoofden: De tsaar werd al te levendig, kijk toch eens, op zijn wang
had hij krabben en zijn handen vertoonden groeven. Dat paste niet.
- Nikita Moïsejewitsj,
men heeft mij verteld, dat er in Mytisjtsji
een vrouw woont, Worobjicha, die in het koffiedik kijkt
en alles schijnt
uit te komen... zei de tsaritsa. Zouden we haar niet eens laten komen?. .. Alleen ben ik er wat huiverig voor. .. Als ze maar niets slechts
voorspelt...
- Moedertje, tsaritsa, watt voor slechts kan een gewone vrouw als Worobjicha u voorspellen?
antwoordde Zotow met een aangename, zangerige stem...
In dat geval was vierendelen nog een te geringe straf voor
haar...
Natalja Kirillowna wenkte met haar vinger. Onhoorbaar kwam Zotow
op zijn viltzolen naderbij.
Moïsejewitsj... Onlangs heeft de weduwe van een strelitz een mand
met bessen naar de keuken gebracht en vertelde dat Sofja, naar men zei,
geroepen had en zo hard, dat iedereen het kon horen: „Jammer, dat de
strelitzen toen het wolfje niet samen met de wolvin gewurgd hebben. .."
--
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Niatalja Kirillowna's lippen beefden, haar dubbele kin met de eronder
vastgeknoopte zwarte doek trilde en haar grote ogen vulden zich met trainen.
Wat moest men daarop zeggen? Waar kon men haar mee troosten? Sofja
beschikte over de strelitzenregirnenten, Sofja had de hele adelsmilitie achter
zich, maar Peter had niet anders dan drie dozijn domme slungels als speelkameraadjes en een houten kanon, geladen met bieten. Nikita Zotow haalde
zijn schouders op en gooide zijn hoofd zover achterover, dat zijn nek de
stijve kraag raakte...
fluisterde de tsaritsa,
laat zij
- Stuur iemand om Worobjicha,
mij de waarheid zeggen, zo is het ook niet om uit te houden.
Lang en vervelend is de zomerdag. Over de Jaoeza schijnen witte wolken
te drijven en toch ook weer niet, zo langzaam gaan ze. Het is snikheet.
Muggen. Door de nevel schemeren de talloze koepels van Moskou en de
spitse daken van de vestingtorens. Iets dichterbij de naalddunne toren van
de Duitse kerk en de windmolens van Koekoej. Het gekakel van de kippen
maakte slaperig. In de keuken klikten messen.
Ten tijde van Aleksej Michajlowitsj werd er gelachen en gerumoerd in
het Preobrazjenski-paleis. Toen verdrongen zich overal mensen en hinnikten
paarden. Altijd was er iets te doen: jagen, berendrijven of paardenrennen.
En nu kijk maar eens rond zelfs de oprijweg die van de poort hierheen
'voert is met gras begroeid. Het leven is weggegleden. Ga zitten en laat de
rozenkrans door je vingers glijden.
Er vloog iets tegen het raam aan. Zotow déed het venster open. Daar
stond Peter onder de linde, vol stof en aarde en bezweet als een boerenjongen. Hij riep:
- Nikita, schrijf een oekaze. Mijn boeren deugen nergens voor, omdat ze oud en dom zijn... Vlug!
- Waarover moet ik dan een oekaze schrijven, Keizerlijke Majesteit?
vroeg Nikita.
- Ik moet honderd flinke, jonge boeren hebben. Vlug...
- Moet ik nog vermelden, waar deze boeren voor nodig zijn?
- Om oorlog mee te spelen... Laat men ons musketten sturen, maar
geen kapotte, en ook kruit... En verder twee gietijzeren kanonnen om mee
.

.
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te schieten... Vlug, vlug. ik zal het ondertekenen en dan versturen we
het met een ijlbode...
De tsaritsa schoof een lindetak opzij en boog zich uit het raam:
- Petenka, mijn zonnetje, moet je dan altijd soldaatje spelen. .. Rust
liever eens uit en kom bij me zitten...
- Mamaatje, ik heb geen tijd. Straks, mamaatje...
Hij rende weg. De tsaritsa volgde haar zoon met een diepe zucht. Zotow
sloeg een kruis, nam een ganzeveer en een mesje uit zijn zak en sleep
zorgvuldig de pen, die hij op zijn nagel probeerde. Maakte nogmaals een
kruisteken, deed een gebed, sloeg zijn mouw om, ging zitten en schreef met
halfstaande letters: ,,Wij, bij de genade Gods, de doorluchtigste, en oppermachtigste heer, tsaar en grootvorst Peter Aleksejewitsj, absoluut heerser
over heel Groot-, Klein- en Wit-Rusland..."
Uit verveling bladerde de tsaritsa in Peters schoolschrift. Rekenkunde.
Het schrift zat onder de inktvlekken en schots en scheef stond daar met
onleesbaar neergekrabbelde letters : „Voorbeeld van een opteling... De
schuit is groot en geit hep ik minder dan mein schuit bedraagt, Men moet
dus aftreken om te zien, hoefeel er noch betaalt moet worden. Gesreven
word dat zo : de schuit boven en het geit beneden en dan trekt men ider
getal beneden van het getal boven av. Bij voorbeelt: een van twee wordt
een. Dam moet men schrijven : boven twee, beneden een, onder de een een
streep, en onder de streep kompt het getal, dat men overhielt..."
De tsaritsa gaapte,
misschien kwam het van de honger, misschien ook
van iets anders. . .
- Nikita Moïsejewitsj, ik kan het me niet meer herinneren, maar hebben
we eigenlijk vanmiddag al gegeten, of niet?
- Moedertje, tsaritsa, Natalja Kirillowna,
Zotow legde zijn pen neer,
stond op en boog.
Na het middageten heeft het u behaagd te gaan rusten
en toen u weer opgestaan was, heeft u gegeten; men heeft u bessen met room,
ingemaakte peren en kloosterhoning voorgezet.. .
- Goed... We moeten al gauw naar de avondmis.. .
De tsaritsa stond traag op en ging naar haar slaapvertrek. Daar zaten
bij lamplicht (de gordijnen waren dicht) op met kleden bedekte kisten
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langs de wand, boosaardige oude vrouwtjes die genadebrood aten en elkaar
fluisterend aan alle ondergane beledigingen herinnerden. Zij vlogen over
eind. Het leek, of zij van lappen waren en geen beenderen hadden. Zij
maakten een buiging voor de tsaritsa. Deze zeeg neer op een Venetiaanse
stoel met een hoge rugleuning vlak onder de heiligenbeelden. Vanonder
het bed kwam een dwergvrouwtje te voorschijn met etterende ogen. Ze
hurkte, als een kind zacht snikkend, aan de voeten van de tsaritsa, de
oude vrouwtjes hadden haar met iets beledigd.
Onnozele babbelkousen, vertellen jullie maar eens wat je gedroomd
hebt, -- zei Natalja Kirillowna. -- Heeft niemand van jullie de eenhoorn
gezien?
Toen de dag ten einde ging, klonk langzaam het klokkegelui in de toren
van de paleiskerk. In de hal en op de trappen verschenen de jeugdige edelen, meest uit verarmde families die door Sof ja aangewezen waren voor
de dienst aan Peters hof. Ze wreven hun van slaap gezwollen ogen. Onder
hen was ook Wasili Wolkow, zijn vader had zich het voorhoofd opengeschuurd door de vele buigingen waarmee hij deze eer voor zijn zoon
had moeten verwerven. Het leven was hier overdadig en gemakkelijk en de
beloning zestig roebel per jaar. Maar o, die verveling. De hovelingen sliepen het etmaal rond.
De klok luidde voor de avondmis. De tsaar was nergens te vinden. De
edellieden zochten hem op de binnenplaats, in de tuinen, op het weiland
bij de rivier. De tsaritsa zond hen meer dan twee dozijn vrouwen met bizonder krachtige stemmen achterna om te helpen zoeken. Ze doorkruisten de
hele streek en schreeuwden zich hees, maar de tsaar was nergens te vinden.
0, hemeltje, als hij maar niet verdronken is ! De slaperigheid van de hovelingen was als bij toverslag verdwenen. Zij sprongen op ongezadelde paarden en verspreidden zich roepend en lawaaiend over de avondduistere velden. In het paleis was iedereen zijn bezinning kwijt. In alle hoeken zaten
de opgewonden fluisterende oude vrouwtjes : „Dat is beslist haar werk --Sonjka... Pas zwierf er nog een onbekende man rond het paleis. . Men
heeft gezien, dat hij een mes in de schacht van zijn laars had... Men heeft hem
omgebracht, men heeft hem omgebracht, ons vadertje, onze weldoener..."
,
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Door deze lugubere fluisterpraatjes kwam het met Natalja Kirillowna
zo ver, dat zij gek van angst naar buiten vloog.
Over de donkere velden dreef de rook van houtvuren. In de vochtige
laagten ratelden kwartels. Verweg boven het zwarte Sokolniki-woud blonk
mat en droevig een ster. Smart doorboorde het hart van Natalja Kirillowna;
haar handen wringend riep zij uit:
- Petenka, mijn zoon!
Toen Wasili Wolkow op zijn paard langs de rivier joeg, stuitte hij op
een vuur, waar vissers omheen zaten. De vissers vlogen verschrikt op en
de braadpan met schele pos viel in het vuur. Buiten adem vroeg Wolkow:
- Zeg boeren, hebben jullie de tsaar niet gezien?
— Kwam hij hier pas niet in een bootje voorbij?... Ik geloof, dat zij
recht op Koekoej aanhielden. Zoek hem maar bij de Duitsers.
De poort van de kolonie was nog niet gesloten. Wolkow haastte zich de
straat door naar de plaats, waar een groep Duitsers stonden. Vanaf zijn
paard zag hij de tsaar, naast hem stond een langharige man van normale
lengte, gekleed in een korte jas waarvan de panden net als bij een kalkoen
naar beide zijden uitstonden. In de uitgestoken hand hield hij zijn hoed
en in de andere een stokje. Vrijmoedig lachend sprak hij zo'n hondsvot —
met de tsaar. Peter luisterde en beet op zijn nagels. En alle Duitsers stonden
er onbeschaamd en ongegeneerd omheen. Wolkow sprong van zijn paard,
drong zich door de menigte en wierp zich aan de voeten van de tsaar:
- Genadige tsaar, uw moeder, de tsaritsa, is volkomen wanhopig. God
mag weten, wat zij allemaal in haar hoofd haalt over u. Heb toch de goedheid mee naar huis te gaan om de avondmis bij te wonen...
Peter schudde ongeduldig het hoofd:
— Ik wil niet... Maak, dat je wegkomt!
En, omdat Wolkow hem
op zijn knieën vroom bleef aankijken, ontbrandde de tsaar in woede en
gaf hem een trap : - Maak, dat je wegkomt, knecht!
Wolkow maakte een diepe buiging en reed zonder acht te slaan op de
lachers vol waardigheid naar de tsaritsa om verslag uit te brengen. Een
goedhartige Duitser met een rozige dubbelkin, gekleed in een vest en met
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een gebreide muts op zijn hoofd en geborduurde pantoffels aan de voeten,
d e wijnhandelaar Johann Mons, die uit een osteria kwam om naar de jonge
tsaar te kijken, nam de porseleinen pijp uit zijn mond:
Zijne Keizerlijke Majesteit voelt zich bij ons meer op zijn gemak dan
thuis, het is hier prettiger...
De buitenlanders die in een kring stonden, namen hun pijpen uit de
mond, knikten en bevestigden goedhartig glimlachend:
0 ja, bij ons is het prettiger...
Zij kwamen wat dichterbij om te horen, wat de rijk geklede man met zijn
weelderig golvende pruik, Franz Lefort, de hoog opgeschoten tsaar met zijn
lange kinderhals te vertellen had. Peter had hem op de Jaoeza ontmoet:
zij voeren in een plompe schuit, die de knechten zo onbeholpen roeiden,
dat de riemen uit de dollen sloegen. Peter zat op de voorplecht en had
zijn benen onder zich gevouwen. Verlicht door de avondzon, naderden zij
langzaam de pannendaken, de slanke torenspitsen, de geschoren boomkruinen, de molens met windvaantjes en de duiventillen. Uit Koekoej kwam
hun een vreemde muziek tegemoet. Het was, alsof voor zijn wijdopen ogen
een stad opdook uit een sprookjeswereld, waarvan de vrouwtjes aan het
hof hem in zijn wieg al verteld hadden.
Aan de oever verscheen op een hoop afval een man in een fluwelen
jas met afstaande panden, een degen opzij en een driekantige steek op het
hoofd, dat was kapitein Franz Lefort. Peter had hem in het Kremlin
gezien bij de ontvangst van de buitenlandse gezanten. Leunend op het stokje
dat hij in de zijwaarts gestrekte linkerhand hield, nam hij zijn hoed af,
deed een pas achteruit en bilog: de gekrulde lokken van zijn pruik vielen
hem in het gezicht. Even lenig richtte hij zich weer op en zei, lachend met
zijn opgetrokken mondhoeken, in gebroken Russisch:
- De dienaar van Uwe Keizerlijke Majesteit...
zo soepel en
Peter keek hem met gerekte hals als een wonder aan,
vrolijk was deze man, die op geen van Peters bekenden leek. Lefort schudde
zijn lokken en ging verder:
- Ik kan een watermolen laten zien, die snuiftabak wrijft, linzen
schilt, een weefstoel in beweging zet en water in een reusachtig vat pompt.
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Ik kan ook een rad laten zien, dat door een hond die er in loopt, gedreven
wordt. In het huis van de wijnhandelaar Mons is een speeldoos met twaalf
cavaliers en dames op de deksel en ook twee vogels die natuurgetrouw
nagemaakt zijn en toch niet groter dan een vingernagel. De vogels zingen
als nachtegalen en slaan met staart en vleugels, ofschoon het op niets anders
berust dan op 'de ingewikkelde wetten der mechanica. Ik zal een kijker tonen,
waardoor men op de maan zeeën en bergen kan zien. Bij de apotheker
kan men een spruit van het vrouwelijke geslacht bekijken, die in spiritus
leeft. Het gezicht is een hand breed, het lichaam is behaard, aan iedere
hand zijn twee vingers en aan iedere voet twee tenen.
Peters ogen werden van nieuwsgierigheid nog ronder. Maar hij zweeg,
de kleine mond dichtgeklemd. Want het leek hem, dat Lefort direct zou
beginnen te lachen, als hij met zijn lange armen en slungelig als hij was,
aan land zou stappen. Uit verlegenheid snoof hij boos en kon niet besluiten uit te stappen, ofschoon het bootje al tegén de kant stootte. Toen
snelde Lefort, opgewekt, knap, goedhartig, — op het water toe, greep
Peters hand, geschramd en met afgekloven nagels en drukte die aan
zijn hart:
Oh, onze goede Koekoejers zullen echt blij zijn Uwe Majesteit te
zien. Zij zullen u heel amusante curiositeiten laten zien...
Lefort was handig en slim. Voor het tot Peter doordrong, liep hij al
naast hem, zwaaiend met zijn armen, naar de poort van de kolonie. Hier
werden ze omringd door welgevoede, roodwangige Koekoejers en iedereen
wilde zijn huis laten zien, zijn molen die door een hond gedreven werd,
zijn moestuin met zandpaadjes, gesnoeide struiken en geen enkel overbodig
grassprietje. Al die knappe wonderlijke dingen, waarvan Lefort gesproken
had, lieten ze hem zien.
Peter keek zijn ogen uit en vroeg steeds maar weer: „Waarvoor dient
dat? En waar is dat voor? En hoe zit dat in elkaar?" De Koekoejers knikten en zeiden goedkeurend : „Oh, de jonge Peter Aleksejewitsj wil alles
weten, dat is prijzenswaardig. .." Eindelijk kwamen ze bij de vierkante
vijver. Het was al donker. Uit de openstaande deur van de osteria viel
licht op het water. Peter ontdekte een bootje met een klein zeil, dat slap.
,
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hing in de windstilte. Er zat een jong meisje in. Ze had een witte japo n
aan, weelderig als een roos. Haar opgestoken haar was getooid met bloemen. In haaronbedekte armen hield zij een luit. Peter verstijfde van verbazing. Hij voelde zelfs iets van angst. Het meisje draaide haar in de
schemering wonderschoon aandoende gezichtje naar hem toe, tokkelde op
de snaren en zong met een fijn stemmetje een weemoedig, sentimenteel
Duits liedje, dat het hart sneller deed kloppen. Tussen de groene kogels
en kegels van de gesnoeide struiken geurden de witte tabaksbloemen zoet.
Al deze onbegrijpelijke indrukken deden Peters hart nog wilder kloppen.
Lefort zei hem:
-- Zij zingt te uwer ere. Het is een heel net meisje, de dochter van de
welgestelde wijnhandelaar Johann Mons.
Johann Mons zelf, met een pijp in zijn mond, stak vrolijk de hand op
en wenkte Peter toe. Lefort fluisterde met zijn innemende stem:
Dadelijk komen de meisjes bij elkaar in de osteria. Dan wordt er
gedanst en daarna is er vuurwerk...
In de donkere straat klonken driftige paardehoeven. Een schaar keizerlijke hovelingen baande zich met geweld een weg_naar de tsaar en bracht
het strenge bevel van de tsaritsa over, naar huis te komen. Ditmaal moest
hij zich voegen.
--

* 4 *

De vreemdelingen, die het Kremlin bezocht hadden, spraken er met
verbazing over, dat in tegenstelling met de hoven in Parijs, Wenen, Londen,
Warschau of Stockholm, het hof van de tsaar het meeste weg had van een
handelskantoor. Noch galante opgewektheid, hals, noch spel en verfijnde
muzikale genoegens kende men hier. De bojaren in hun met bont gevoerde
goudbrokaten mantels, de hoogmoedige vorsten, bekende wojewoden spraken in de lage, snikhete vertrekken van het Kremlin over niets anders
dan het kopen en verkopen van hennep, potas, traan, graan en huiden.. .
Zij twisten en scholden over de prijzen. Zuchtend zeiden zij, dat het land
alles in overvloed opbracht, maar dat de zaken slecht gingen. De landgoe98
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deren van de bojaren waren uitgestrekt, maar leverden toch niets op,
waarmee zaken te doen viel. Op de Zwarte Zee waren de Tataren de baas,
de Oostzee was niet bereikbaar, China was ver en in het noorden was alles
in handen van de Engelsen. Men zou de zeeën moeten veroveren, maar
daarvoor schoten de krachten tekort.
Daar kwam bij, dat de Russen ook te log waren. Als beren leefden zij
in hun Moskouse huizen verschanst achter stevige poorten en schuttingen,
waar niet overheen te klimmen viel. Dagelijks woonden zij drie kerkdiensten bij. Viermaal per dag gebruikten ze een stevige maaltijd en dan sliepen ze bovendien overdag nog met het oog op hun stand en hun gezondheid. Vrije tijd bleef er slechts weinig over: voor de bojaren om naar het
paleis te gaan en daar af te wachten, of het de tsaar zou behagen van hun
diensten gebruik te maken; voor de kooplieden om voor hun winkels te
zitten en de voorbijgangers hun waren aan te prijzen; voor de diaken om
zich over de papieren te buigen.
Wie weet hoe lang de Russen zich nog hun ruggen gekrabd, gezucht en
geklaagd zouden hebben, wanneer zich niet een onverwachte gebeurtenis
voorgedaan had: het geluk lachte hun toe. De Poolse koning Jan Sobieski
stuurde zijn beste gezanten naar Moskou om over een verbond tegen de
Turken te onderhandelen. Op innemende wijze wisten de Polen het gesprek
op de ontoelaatbare toestand te brengen, op de vervloekte Turken die
christenen martelden en op het feit dat het voor de rechtgelovige Russen
toch niet aanging met de Turkse sultan en de chan van de Krim in vrede
te leven. In Moskou begreep men dadelijk, dat de Polen in het nauw zaten
en dat dit het juiste moment was voor onderhandelingen. Zo was het er
ook mee gesteld: de Polen en hun bondgenoot, de Oostenrijkse keizer,
konden zich slechts met moeite de Turken van het lijf houden. Van het
noorden uit werden zij door de Zweden bedreigd. Bij iedereen was nog
de herinnering aan de vreselijke Dertigjarige Oorlog levend, toen Oostenrijk op zijn grondvesten schudde, Duitsland ontvolkt en Polen bijna
tot een provincie van Zweden werd. De zeeën waren nu beheerst door
de Fransen, Hollanders en Turken en langs de gehele Oostzee-kust
door de Zweden. Het was duidelijk, wat de Polen nu wilden: met hulp
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van de Russische troepen de Oekraïnse steppen tegen de Turkse sultan
beschermen.
De grootzegelbewaarder, hoofd van de kanselarij voor buitenlandse
zaken en stadhouder van Nowgorod, vorst Wasili Wasiljewitsj Golitsyn,
eiste van de Polen de teruggarve van Kiëw. „Geef ons de oude keizerlijke
bezitting Kiëw met omliggende steden terug, dan zullen wij het volgende
jaar troepen naar de Krim sturen om de chan te beoorlogen." Drie en een
halve maand spartelden de Polen tegen: „We raken liever alles kwijt, dan
dat we Kiëw afstaan". De Russen hadden geen haast, zij bleven bij hun eis,
lazen de Polen alle kronieken voor sedert de kerstening van Rusland. Zij
maakten hen murw en kwamen als overwinnaars uit de strijd.
Jan Sobieski, door de Turken in ,Bessarabië gevoelig verslagen, sloot
wenend eeuwige vrede met Moskou en stemde toe in de teruggave van Kiëw
met omliggende steden. Dat was een groot succes, maar nu was er ook
geen terug meer, nu moest er een leger bij elkaar worden gebracht om
tegen de chan op te trekken.
* S *

In de residentie van vorst Golitsyn tegenover de Ochotny Rjad zag alles
er netjes en zindelijk uit. Die met koper beklede muren van het huis glommen warm van het dak tot de grond. Bij de ingang stonden op tapijten
twee flink uit de kluiten gewassen musketiers het waren Zwitsers met
ijzeren helmen en maliënkolders van leer. Twee anderen bewaakten het
vergulde traliehek. Voor de poort trokken drommen mensen langs, gaande
naar of komende van de Ochotny Rjad, en staarden naar de weldoorvoede
gezichten van de Zwitsers, naar de met gekleurde tegels geplaveide grote
binnenplaats, naar de luxueuze bijna geheel uit glas bestaande, met vier
vossen bespannen karos en naar het van koper gloeiende huis van de grootzegelbewaarder en minnaar van de tsarewna-regentes.
Wasili Wasiljewitsj zelf zat bij deze ondragelijke hitte in de trek van
een open raam en onderhield zich in het Latijn met de uit Warschau aangekomen vreemdeling de Neuville. De gast droeg een pruik en een buis
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naar Franse snit, zoals het aan het hof van Lodewijk XIV in de mode was.
Wasili Wasiljewitsj droeg geen pruik, maar was verder eveneens naar de
Franse mode gekleed kousen, rode pantoffels, een met banden versierde
korte fluwelen broek en van voren en opzij kwam onder het korte buis
kanten ondergoed te voorschijn. Zijn baard had hij afgeschoren, maar zijn
snor laten staan. Op het Franse tafeltje voor hem lagen rollen en schriften,
in perkament gebonden Latijnse boeken, kaarten en ontwerpen voor bouwwerken. Aan de met goudleer bespannen muren hingen konterfeitsels, of
zoals men ze nu noemde portretten van de vorsten Golitsyn en in een
luxueuze Venetiaanse lijst de dubbeladelaar met de beeltenis van Sof ja
in zijn klauwen. De Franse gobelinstoeltjes en de Italiaanse brokaten
zetels, de bonte tapijten, enige wandklokken, de Perzische wapens, de koperen wereldbol, de in Engeland vervaardigde thermometer, de kandelaren
en kroonluchter van zwaar zilver, de boekbanden en de op het gewelfde
plafond in goud, zilver en azuur geschilderde hemelse sfeer, werden
veelvuldig weerkaatst door de spiegels aan de wanden en boven de
deuren.
Met welwillende nieuwsgierigheid monsterde de gast deze half Aziatische,
half Europese inrichting. Wasili Wasiljewitsj speelde met een ganzeveer,
had zijn ene been over het andere geslagen en zei goedmoedig glimlachend
(slechts nu en dan naar Latijnse woorden zoekend, die hij dan op zijn Moskovisch uitsprak) :
Ik zal het u uitleggen, mijnheer de Neuville. De grondslag van onze
staat wordt gevormd door twee standen : de voedende en de verdedigende
stand, d.w.z. de boeren en de adel. Deze beide standen leven in grote nood
en daardoor heeft de staat geen enkel nut van hen, integendeel alleen maar
last. Het zou een groot geluk zijn, als we de landheren van de boeren losrukten, want nu vilt de landheer uit pure hebzucht de horige boer zonder enige
genade en daardoor lijdt de boer gebrek, lijdt de landheer gebrek en lijdt
de staat gebrek...
Dat zijn hoogvliegende gedachten en wijze woorden, mijnheer de kanselier, zei de Neuville. Maar hoe denkt u deze moeilijke taak ten
uitvoer te brengen?
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Wasili Wasiljewitsj nam glimlachend een in saffiaan gebonden schrift
van 'de tafel, dat een eigenhandig door hem geschreven verhandeling bevatte :
„Over het burgerlijke leven of de regeling van alle staatsaangelegenheden,
voor zover deze op het volk betrekking hebben...."
- Het is een grootse en moeizame zaak, als men het hele volk welvarend
wil maken, zei hij en begon uit de verhandeling voor te lezen: „Vele
miljoenen desjatinen liggen braak. Deze gronden moeten geploegd en bezaaid
worden. De veestapel moet vergroot worden. Het fokken van het slechte
Russische schaap moet stopgezet worden en in plaats daarvan moet het
fijnwollige, Engelse schaap komen. De mensen moeten door de waarborg
van een redelijke winst opgewekt worden alle vormen van nijverheid en
mijnbouw ter hand te nemen. Al die talloze ondragelijke pachten, herendiensten, renten en belastingen moeten afgeschaft worden en in de plaats daarvan een uniforme, hoofdelijke, matige omslag. Maar dit alles is slechts
mogelijk, als men de landheren al hun land afneemt en vrije boeren zich
daarop laat vestigen. Alle bestaande horigheidsverklaringen zu ll en ongedaan gemaakt worden, opdat voortaan niemand van ons hele volk de slaaf
van de ander is met uitzondering slechts van een klein aantal dienstknechten..."
- Mijnheer de kanselier, riep de Neuville uit, nog nooit in de
geschiedenis heeft een staatsman zulke grote en verstrekkende plannen
uitgedacht. (Wasili Wasiljewitsj sloeg dadelijk zijn ogen neer en er kwam
kleur op zijn bleke wangen.) Maar zou de adel zonder tegensputteren
bereid zijn de grond aan de boeren over te dragen en de slaven vrij te laten?
- In plaats van land zullen de landheren soldij krijgen. Het leger zal
alleen uit edelen bestaan. De door de landheren gestelde rekruten uit de
rijen der dienstknechten en lijfeigenen zullen wij niet meer accepteren. Laten de boeren zich maar met hun eigen zaken bemoeien. De adel zal voor zijn
krijgsdiensten geen grond en horigen meer krijgen, maar een verhoogde
soldij, die de schatkist zal betalen uit de opbrengst van een algemene grondbelasting. Meer dan dubbel zo groot zullen dan de staatsinkomsten worden.
- Het is me te moede, als hoorde ik een filosoof uit de klassieke oudfluisterde de Neuville.
heid,
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- De jonge edellieden, de moederszoontjes, moeten naar Polen, Frankrijk en Zweden om zich de krijgskunde eigen te maken. Academies en
wetenschappen moeten tot ontwikkeling gebracht worden. De bloei der
schone kunsten zal de staat tot eer strekken. Onze woestenijen zullen wij met
arbeidzame boeren bevolken. Ons barbaarse volk zullen wij lezen en schrijven bijbrengen. Smerige hutten zullen plaats maken voor stenen huizen.
Lafaards zullen dappere strijders worden. Bedelaars zullen we rijk maken.
(Wasili Wasiljewitsj wierp een zijdelingse blik naar buiten, waar een
windhoos, die veren en stro deed opdwarrelen, langs de weg gleed.) De
wegen zullen we met stenen plaveien. Met steen en dakpannen zullen wij
Moskou bouwen... Wijsheid zal stralen over ons noodlijdende land.
Zonder zijn ganzeveer neer te leggen, stond hij op en over het tapijt
heen en weer lopend, ontwikkelde hij nog meer ongewone gedachten voor
zijn gast:
- Het Engelse volk heeft zelf aan de onrechtvaardige toestanden een
einde gemaakt, maar heeft zich in zijn woede tot grote misdaden laten
verleiden en de handen uitgestoken naar de door God gezalfde... Uit vrees
voor zulke gruwelen verlangen wij naar een gelijke verdeling van de
welvaart over alle standen. Indien de adellijken zich echter tegen onze
plannen zouden verzetten, zullen wij hun ouderwetse koppigheid met geweld
weten te breken.
Het gesprek werd onderbroken. Een bediende in livrei kwam met een
verschrikte blik op de tenen naar de vorst en fluisterde 'deze iets in het oor.
Er kwam een gespannen en ernstige uitdrukking op het gezicht van Wasili
Wasiljewitsj. Toen de Neuville dat bemerkte, nam hij zijn hoed, maakte
een buiging en ging achterwaarts op de deur toe. Wasili Wasiljewitsj begeleidde hem, eveneens buigend terwijl hij met een glijdende armbeweging
zijn beringde hand, omgeven door een kanten manchet, van zijn hart benedenwaarts voerde:
- Ik ben zeer bedroefd en geheel vertwijfeld, mijnheer de Neuville,
dat u mij al zo spoedig wenst te verlaten.
Toen hij alleen was, wierp hij een blik in de spiegel en begaf zich klakkend met zijn hakken haastig naar het slaapvertrek. Op het tweepersoonsbed
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onder het ,van boven met struisvogelveren versierde baldakijn van purperrode zij zat daar, met het hoofd zijwaarts tegen een gedraaid zuiltje geleund, regentes Sof ja. Als altijd was zij met een gesloten rijtuig en via de
achteringang heimelijk hiergekomen.
*

6

Dag Sonjoesjka, mijn lieveling...
Zij antwoordde niet. Haar gezicht was als een donderwolk toen zij het
ophief en hem met haar groene, boerse ogen doordringend aankeek. Bevreemd bleef Wasili Wasiljewitsj een paar pas voor het bed staan.
Is er iets ernstigs gebeurd, Hoogheid... ?
Deze winter had Sof ja heimelijk geaborteerd. Haar gezicht, dat voller
geworden was, met de krachtige spieren bij de mondhoeken, bezat niet
meer de frisse blos van weleer -- de zorgen, het gepieker en de nervositeit
hadden een uitdrukking van weerzin aan haar gelaat gegeven. Zij kleedde
zich nog altijd opvallend, als een meisje, maar haar hele verschijning, haar
volle vormen en haar besliste optreden hadden iets vrouwelijks. De noodzaak haar liefde voor Wasili Wasiljewitsj te verheimelijken, kwelde haar.
Ofschoon iedereen tot het minste keukenmeisje toe, er van afwist, en de
laatste tijd in plaats van het zondige en beschamende woord „minnaar"
het vreemde en nette woord „amant" i n zwang was gekomen, stond het
haar desondanks tegen, haar niet meer jonge lichaam zonder zegen
en zonder huwelijksbanden aan de geliefde, maar toch vreemde man
te geven. Deze lente had ze met al haar vrouwelijke energie en in zoete
smart een kind kunnen baren... Maar de mensen hadden haar gedwongen
de vrucht af te drijven... Daarbij was haar liefde voor Wasili Wasiljewitsj
vervuld van onrust en niet in overeenstemming met haar jaren: zo lief te
hebben was goed voor een zeventienjarig meisje, eeuwig in onrust, alles
voor anderen verborgen houden, altijd alleen maar aan hem denken, en
's nachts in bed vergaan van liefdesverlangen. Maar soms ook schoot de
haat haar als een brok in de keel, aan hem immers had zij al haar
verdriet te wijten, van hem was de afgedreven vrucht... Maar wat deed
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het hem, hij streek eens langs zijn snor en daarmee was voor hem de
zaak af...
Sofja zat breeduit op het bed. Haar voeten reikten niet tot de vloer. Zij
transpireerde onder haar zware kleren.
Zij wierp Wasili Wasiljewitsj
een onvriendelijke blik toe:
- Belachelijk, zoals je je opgedirkt hebt,
zei ze,
wat heb je toch
allemaal aan, dat is zeker Franse mode? Zonder die broek zou men het
voor vrouwenkledij kunnen houden... Wat zullen de mensen lachen... (Zij
wendde zich af en onderdrukte een zucht.) Ja, het staat er slecht voor,
heel slecht, lieve vriend... We hebben niet veel reden om te lachen...
De laatste tijd kwam Sofja steeds vaker bij hem in een sombere stemming
en met allerlei onuitgesproken gedachten. Wasili Wasiljewitsj wist, dat
twee vrouwelijke hofnarren die haar vertrouwen genoten, de hele dag in
alle hoeken van het paleis rondsnuffelden, de gesprekken en het gefluister
van de bojaren afluisterden en die allemaal overbriefden aan Sofja als
deze zich te ruste begaf.
- Het is de moeite niet waard .om er een woord aan vuil te maken,
Hoogheid,
zei Wasili Wasiljewitsj, laat de mensen toch kletsen, wind
je er niet over op, let er niet op...
- Er niet op letten?
Zij trommelde met haar nagels tegen de stijl
van het bed, en van kwaadheid ging haar mond even open.
Maar weet
jij dan, waar men in Moskou over spreekt? Men zegt, dat wij te zwak zijn
om dit rijk te regeren... Zij zien geen grote daden van ons.. .
Wasili Wasiljewitsj wreef zijn snor en haalde zijn schouders op. Sofja
keek hem van opzij aan: ach, wat is hij knap, .ach mijn kwelling. .. Maar
hij is slap, zijn spieren lijken wel die van een vrouw... Met kant heeft
hij zich opgedirkt...
- Zo staan 'de zaken, lieve vriend. . . Van boeken heb je verstand en
van schrijven ook, je hebt heldere gedachten, dat weet ik zelf... Maar
gisteren na de avondmis zei oom Iwan Michajlowitsj over jou: „Wasili
Wasiljewitsj heeft mij uit zijn verhandeling voorgelezen over horigen en
boeren en toen was ik verbaasd: zou de vorst wel helemaal goed bij zijn
hoofd zijn?" En de bojaren lachten...
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Waisili Wasiljewitsj bloosde als een meisje en zijn lichtblauwe ogen
fonkelden onder de lange wimpers:
- Dat is niet voor hun verstand geschreven!
- Men moet ze nemen zoals ze zijn, betere dienaren kunnen we niet
krijgen... Zelf moet ik ze ook dulden: wat zou ik graag dansen, zoals de
koningin van Polendanst, of te paard uitrijden, op valkenjacht met een
lange rok aan en schrijlings in het zadel... Toch zwijg ik... Ik kan niets
doen of de mensen zeggen, dat ik een ketterse ben. De patriarch steekt me
toch al zijn hand als een kolenschop toe.
--- Wij leven tussen monsters, -- fluisterde Wasili Wasiljewitsj.
- Luister naa r wat ik je zal zeggen, lieve vriend... Doe die kanten
manchetten af en die kousen uit, trek je krijgsuitrusting aan, neem een
sabel in de hand en laat ons grote daden zien.
- Wat?... Is er weer over de chan gesproken?
- Iedereen is slechts van één ding vervuld: een veldtocht naar de Krim.
Daar valt niet onderuit te komen, liefje. Kom terug als overwinnaar en doe
dan wat je wilt. Dan ben je sterker dan de sterksten.
- Begrijp dan toch, Sofja Aleksejewna, we kunnen geen oorlog voeren.. .
We hebben het geld voor andere dingen nodig.. .
- Die andere dingen komen na de Krim aan de beurt,
zei Sofja
Ik heb al een bekendmaking klaar: jij wordt opperbevelvastbesloten.
hebber. Dag en nacht zal ik je in mijn gebeden gedenken, mijn knieën rauw
schuren,-alle kloosters te voet aflopen, mijn meester. Keer als overwinnaar terug, -- wie zal dan nog iets kunnen zeggen? Dan hoeven we ons
niet langer van schaamte te verbergen. .. Ik geloof, ik geloof, dat God ons
tegen de chan bij zal staan.
Sofja schoof van het bed en keek omhoog
naar zijn afgewende ogen.
Wasja, ik durf het je haast niet te zeggen...
Weet je, wat ze ook nog fluisteren? Dat in het Preobrazjenski-paleis een
krachtige tsaar opgroeit. .. En dat de tsarewna vergeefs met haar rug de hermelijnen mantel kaal schuurt... Heb medelijden met mijn gedachten... Ik
In haar gloeiende handen nam zij de zijne, die
denk aan slechte dingen.
Hij wordt al vijftien jaar. Er is een boom van een vent uitgebeefde.
groeid. Hij heeft een oekaze gestuurd
alle stalknechten en valkeniers
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moeten aangeworven worden voor zijn speelregiment... Maar de sabels
en musketten zijn van ijzer... Wasja, bewaar mij voor de zonde... Steeds
weer gaan Dimitri en Oeglitsj mij door het hoofd... Dat is toch zondig,
nietwaar? (Wasili Wasiljewitsj trok zijn hand uit de hare terug. Langzaam
gleed er een weemoedig lachje over Sofja' s gezicht.) Ik zei je toch al,
dat zelfs het denken aan dergelijke dingen zondig is... Dat was in
lang vervlogen tijden. Heel Europa zal van je heldendaden horen. Dan
behoeven we geen angst meer voor hem te hebben laat hij zich dan maar
amuseren.. .
Wij kunnen geen oorlog voeren! riep Wasili Wasiljewitsj bitter
uit. Wij hebben geen behoorlijk leger en geen geld. .. Grote plannen!
ach, ik zal alles uit mijn hoofd moeten zetten! Wie weet ze naar waarde
te schatten, wie begrijpt ze? Mijn God, bleef ons maar eens drie, al was het
maar twee jaar lang de oorlog bespaard!
Berustend maakte hij met de door een kanten manchet omzoomde hand
een afwerend gebaar... Praten, overtuigen, tegenspreken, het had allemaal geen zin.
* 7

Natalja Kirillowna vermaande Nikita Zotow: „Ga dan toch achter hem
aan, zoek hem op. Nauwelijks is het licht, of hij is al verdwenen zonder
een kruis te slaan of een hap te eten..."
Maar het was niet zo eenvoudig om Peter te vinden, soms begon er
net ergens in een bosje een schietpartij of klonk hier of daar tromgeroffel,
dan kon je er zeker van zijn, dat de tsaar erbij was: dan amuseerde hij
zich met zijn speelsoldaten. Nikita was al heel wat keren gevangengenomen
en aan een boom gebonden, opdat hij hen niet met zijn verzoeken kon lastig
vallen over het bijwonen van de mis of het aanhoren van een uit Moskou
gekomen bojaar. Om te zorgen, dat Nikita zich niet bij de boom zou vervelen, had Peter bevolen een fles brandewijn voor hem neer te zetten. Zo
begon Zotow langzamerhand aan een glaasje te wennen en soms vroeg hij
er zelf om, bij de berk gevangen gezet te worden. Daarna keerde hij berouwvol naar Natalja Kirillowna terug en zei dan handenwringend:
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— Ik zie er geen kans toe, moedertje tsaritsa, ons valkje wil niet komen.
Het spelen was Peters hartstocht, hij kon dag en nacht zonder slaap en
eten spelen. Het deed er niet toe wat voor spel het was, als het maar luidruchtig, vrolijk en vermakelijk toeging, als de kanonnen maar donderden en de trommels maar roffelden. Zijn uit stalknechten, valkeniers en
zelfs uit jongelieden van voorname afkomst gerekruteerde bataljons, telden
nu al driehonderd man. Met hen maakte hij marsen naar de dorpen en
kloosters in de buurt van Moskou. Menige monnik joegen zij de stuipen
op het lijf: op het heetst van de dag, als aan de berken geen blad zich
bewoog, als slechts zwaarbeladen bijen onder de linden zoemden en de
slaap iemand besloop, kwamen plotseling wonderlijke on-Russisch uitziende
kerels in groene jassen uit het bosje stormen. Wilde kreten en boem.. .
boem, werden er uit de kanonnen houten kogels afgevuurd op de vreedzame kloostermuren. En nog verschrikter waren de monniken, als zij in
de opgeschoten, met modder en kruitdamp besmeurde onrustige knaap, de
tsaar herkenden.
De dienst bij de speelbataljons was zwaar altijd slaap en eten tekort.
Of het nu regende, of ondragelijk heet was, als de tsaar het in zijn
hoofd kreeg, ging het er op los, de duivel mag weten waarheen en waarom:
arme mensen de schrik op het lijf jagen. Op een keer werden de speelsoldaten midden in de nacht gewekt: „Bevel om de vijand te omsingelen. De
rivier moet overgezwommen worden. .." Enkelen verdronken er op dit
nachtelijk uur in de rivier. Zij, die lui waren of gewend de kantjes er af
te lopen en, het zinloze marcheren over de wegen zat, er tussen uit probeerden te knijpen, maakten kennis met de stok. Sedert enige tijd was er een
wojewode, of zoals dat nu heette een generaal, aan de troep toegevoegd:
Artamon Golowin. Hij was zeer dom, maar goed op de hoogte met het
drillen van soldaten en hij zorgde voor een straffe tucht. Onder zijn leiding
begon Peter zich nu serieus, inplaats van het ordeloze soldaatjespelen, met
de krijgswetenschap bezig tehouden bij het eerste bataljon, dat nu Preobrazjenski-bataljon heette.
Daar Franz Lefort in het Kremlin geen ambt bekleedde, stond hij ook
niet in dienst van Peter, maar dikwijls bezocht hij te paard de troep en
.
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stelde allerlei dingen voor. Op zijn raad werd de buitenlandse kapitein
Fjodor Sommer als specialist voor vuurwapens en granaten in dienst genomen en eveneens tot generaal bevorderd. De artillerie-kanselarij zorgde
voor zestien kanonnen en toen moesten de speelsoldaten gaan oefenen met
gietijzeren bommen. En er werd geoefend, want Fjodor Sommer wilde zijn
soldij niet voor niks ontvangen. Dat had niet veel meer van een spel. Menig
stuk vee op de wei werd gedood en menige boer invalide geschoten.

De vreemdelingen in Koekoej spraken dikwijls over de jonge tsaar.
Peter. Wanneer ze 's avonds op het met zand bestrooide pleintje onder de
gesnoeide bomen bijeenkwamen, sloegen zij met hun vlakke hand op de
tafel:
- Hé, Mons, een kruik bier!
Met zijn wollen muts en groene vest kwam Mons, in iedere hand vijf
stenen kruiken, de verlichte deur van de osteria uit. Op iedere kruik stond
een schuimkop. De avond was stil en vredig. Overal flonkerden de sterren
aan de Russische hemel. Weliswaar, niet zo helder en tintelend als in
Thuringen, Baden, of Wurttemberg, maar toch was het leven niet slecht
onder de Russische sterren.
- Mons ! Vertel ons nog eens over het bezoek van tsaar Peter bij jou.
Mons zette zich aan het tafeltje met de vrolijke gasten, nam een slok uit
een vreemde kruik, knipoogde en begon:

- Tsaar Peter is een zeer weetgierig mens. Hij had gehoord van de
wonderbaarlijke speeldoos, die in mijn zaaltje staat. De vader van mijn
vrouw kocht die doos in Neurenberg...
- Ja, ja, wij kennen allemaal je mooie speeldoos, bevestigden de
toehoorders, wierpen elkaar een blik toe en gebaarden met hun lange
pijpen.

- Ik schrok er wel even van, toen op een keer Lefort en tsaar Peter
zo maar mijn huis binnenstapten. Ik wist eerst niet, hoe ik me houden
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moest.... De Russen plegen in zo'n geval een voetval te maken, en dat
wilde ik niet. Maar de tsaar vroeg me dadelijk:
„Waar is je speeldoos?"
Ik antwoordde:
„Daar is ze, Uwe Gezalfde Majesteit."
Toen zei de tsaar:
„Johann noem me niet Uwe Gczalfde Majesteit, want dat moet ik thuis
al meer dan genoeg horen. Spreek me maar aan, alsof ik een vriend van
je ben.
En Lefort zei:
„o ja, Mons, laten we hem allemaal maar heer Peter noemen."
En we moesten met zijn drieën hartelijk om die grap lachen. Daarna riep ik mijn dochter Annchen en beval haar de speeldoos op te winden. .. Anders doen we dat slechts eenmaal per jaar op kerstavond, want
het is een zeer kostbare speeldoos. Annchen keek mij eens aan, maar ik
zei : „Het doet er niet toe, wind de doos maar op." Zij heeft die toen opgewonden, de cavaliers en dames dansten en de vogels zongen. Peter
zei verbaasd: „Ik zou wel eens willen zien, hoe dat in elkaar zit." Ik dacht
bij mezelf: „Daar gaat mijn speeldoos." Maar Annchen is een heel verstandig meisje. Zij maakte een sierlijke buiging en zei tegen Peter, en
Lefort vertaalde het hem in het Russisch: „Ik kan ook zingen en dansen,
Majesteit, maar o wee, als u zou willen kijken, hoe het er binnen in mij
uitzag en hoe het komt, dat ik dans en zing, dan zou mijn arme hart daarna
zeker gebroken zijn..." Lefort vertaalde deze woorden lachend. Ook ik
moest er luid om lachen en Annchen lachte als een zilveren klokje. Maar
Peter lachte niet. Hij werd zo rood als het bloed van een os en keek
Annchen aan, of zij een klein vogeltje was. Ik dacht: „oh, in die jongen
steken duizend duivels." Annchen kreeg ook een kleur en rende met tranen in haar blauwe ogen weg...
Mons snoof en nam een slok uit een andermans kruik. Hij wist voortreffelijk en roerend te vertellen. Een aangenaam avondwindje speelde met
de kwasten van 'de wollen mutsen. In de verlichte deur stond Annchen,
hief haar onschuldige ogen op naar de sterren, slaakte een zucht van geluk
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en verdween weer. De gasten deden een trekje aan hun pijp en gaven als
hun mening ten beste, dat God Johann Mons een goede dochter had geschonken. Zo'n dochter bracht rijkdom in huis. De baardige smid Gerrit
Kist, een in Zaandam geboren Hollander, met een krachtig gebouwde
figuur en een gezonde kleur, zei:- Ik zie wel, dat we, als de zaak goed aangepakt wordt, van de jonge
tsaar nog veel voordeel kunnen hebben.
De oude Ludwig Pf ef f er, een horlogemaker, gaf hem ten antwoord:
- 0, neen, daar is niet veel kijk op. Tsaar Peter heeft geen macht.
Regentes Sof ja zal nooit de macht aan hem overdragen. Het is een wrede
en doortastende vrouw. Zij brengt nu tweehonderdduizend man bijeen om
ten strijde te trekken tegen de clan van de Krim. Als het leger uit de
Krim terugkeert, geef ik geen tien pfennig voor de tsaar...
- Het is niet waar, wat je daar zegt, Ludwig Pfeffer,gaf Mons
hem ten antwoord,
generaal Theodor von Sommer, die voor kort nog
gewoon Sommer heette... (Mons schaterde met wijdopen mond en allen
lachten om zijn grap) ... heeft mij vaak gezegd: „Wacht maar eens af,
geef ons een of twee jaar de tijd en tsaar Peter zal twee bataljons tot zijn
beschikking hebben, waarvoor de Franse koning en zelfs prins Maurits
van Saksen zich niet geschaamd zou hebben..." Dat was de mening van
Sommer.
— Dat is een mooi ding, — meenden de bezoekers en keken elkaar
veelbetekenend aan.
Dit waren zo de gesprekken, die 's avonds op het keurig geveegde
pleintje voor de deur van de osteria van Johann Mons werden gevoerd.
9 *

In de gewelfde vertrekken van de hofkanselarij was het heet en benauwd. Je kon de lucht snijden. Aan lange tafels zaten de schrijvers met het
hoofd opzij. De haren hingen hun in de ogen en hun pennen krasten. In de
inktpotten dreven vliegen en aan hun lippen en bezwete neuzen plakten
ook vliegen. De kanselarijdiaak had zich zat gegeten aan gebak en zat nu
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op een bank te soezen. Schrijver Iwan Waskow schreef een vel in het net
in een boek over: „ ...op bevel van de grootmachtige tsaren werd Duitse
kleding voor de grootmachtige tsaar en grootvorst Peter Aleksejewitsj,
alleenheerser van heel Groot-, Klein- en Wit-Rusland in zijn paleis afgeleverd, voor welk doel bij generaal Franz Lefort aan waren werden afgenomen: twee rollen gouddraad, tegen de prijs van een roebel, 13 altyn
en 2 halve kopeken, negen dozijn knopen tegen 6 altyn per dozijn, 6 'dozijn knopen voor ondergoed tegen 2 altyn en 4 halve kopeken per dozijn,
ei zijde en linnen tegen 10 altyn, en valse pruiken tegen drie roebel..."
Waskow blies een vlieg weg en keek slaperig op:
- Zeg, Petroecha, moet je „valse pruiken" met een hoofdletter of
kleine letter schrijven?
De tegenover hem zittende klerk dacht even na en zei:
- Schrijf het maar met een kleine.
— Heeft onze jongste tsaar dan geen haren van zichzelf?
-- Je mag wel op je woorden passen...
Zijn hoofd naar links gebogen om gemakkelijker te kunnen schrijven,
schudde Waskow zachtjes van het lachen, zo grappig leek het hem, dat
men voor de tsaar in de Duitse kolonie bij de Duitse vrouwen haren kocht
en voor die rommel drie roebel betaalde.

- Petroecha, waar zal hij die haren dan vastmaken?
- Dat hangt van de wil van de tsaar af. Hij zal ze daar vastmaken,
waar het hem belieft. Houd nu op met vragen, anders zal ik mijn beklag
doen bij de diaak.
Ook de diaak lieten .de vliegen niet met rust. Hij had zijn zijden zakdoek
te voorschijn gehaald, zwaaide ermee en wiste zich het gelaat en het geitesikje af:
- Hé, slapen jullie?
riep hij vadsig.
Zijn jullie schrijvers, zijn
jullie klerken? Jullie wilt zeker de schatkist leegvreten zonder er iets voor
te doen. Jullie hebt voor niemand ontzag, God bestaat voor jullie niet
meer, nutteloze parasieten zijn jullie... Ik moest over de hele kanselarij
de zweep halen. Dan zouden jullie wel eens leren, wat werken is... Jullie
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kosten een inkt en een papier, dat het wel lijkt of jullie er je maal mee
doet... Moge de bliksem jullie straffen, satanskinderen...
Traag zwaaide de diaak nog eens met zijn zakdoek en dutte weer in. Het
was een saaie tijd. Geen mensen met verzoekschriften en dus geen geschenken. Moskou leek uitgestorven. Strelitzen, edellieden en landheren,
allen namen deel aan de veldtocht naar de Krim. Niets dan vliegen en
stof en het kleine routinewerk.
zei Waskow, een blik op de
- Ach, Petroecha, nu een slok kwas!
diaak werpend en rekte en strekte zich zo, dat zijn oude wa rns onder de
Vanavond ga ik naar een weduwe en daar zal ik kwas
oksels kraakte.
te drinken krijgen.
Hij schudde zijn hoofd en begon weer te schrijven:
„ ... op bevel van de Gr. ts. en gr. Peter Aleksejewitsj, alleenheerser
van heel Gr-, Kl.- en W.-R., moeten in het dorp Kolomenskoje bij hem de
Gr- ts. en gr. Peter Aleksejewitsj, alleenheerser van heel Gr.-, Kl.- en
W.-R., komen de stalmeesters Jakim Woronin, Sergej Boechwostow, Danila
Kartin, Iwan Nagibin, Iwan Jewlew, Sergej Tsjertkow en Wasili Boechwostow. Bovengenoemde stalknechten wordt bevolen te dienen als kanonniers bij de speeltroep. Aan soldij dient hun uitbetaald te worden: per
man vijf roebel in baar geld, twintig schepel rogge en evenveel haver..."
- Petroecha, boffen die mensen even...
- Wie waagt het daar te praten, lawaaiige honden',
dreigde de diaak
half in zijn slaap.
* 10 *
Tegen ontvangstbewijs nam de kamerjonker Wasili Wolkow de Duitse
kleding en de pruik in ontvangst en bracht ze voorzichtig naar de keizerlijke slaapkamer. Hoewel het nog maar net licht werd, was Peter al van
de met vilt overtrokken bank gesprongen, waarop hij onder een schapepels
placht te slapen. Het eerst greep hij naar de pruik en probeerde deze op te
zetten, maar de pruik was te klein. Hij maakte aanstalten met een schaar
zijn donkere lokken af te knippen. Met moeite gelukte het Wolkow hem
daar van af te houden. Met alle kracht trok hij de pruik over zijn hoofd
en wierp lachend een blik in de spiegel. Zijn handen waste hij voor deze
8-182
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keer met zeep, maakte zijn nagels schoon en trok haastig zijn nieuwe kleren
aan. Bond, zoals Lefort het hem geleerd had, een witte doek om zijn hals
en een eveneens witte zijden sjerp om zijn heupen over de jas met de afstaande panden. Wolkow, die hem hielp, stond verbaasd. Peter was niet
gewoon veel omslag te maken met zijn kleding. Toen hij de nauwsluitende
schoenen paste, knarste hij met zijn tanden. Hij liet Stjopka Medwedj, een
potige jongen van het huispersoneel, roepen om de schoenen uit te lopen.
Stjopka wrong zijn reusachtige voeten erin en liep ermee trapop trapaf. Om
negen uur (volgens de nieuwe tijdrekening) kwam Nikita Zotow hem
roepen voor de vroegmis. Peter antwoordde ongeduldig:
- Zeg tegen mijn moeder, dat ik staatszaken moet regelen, die geen
uitstel dulden... Ik zal wel alleen bidden... 0 ja, nog iets, kom dadelijk
terug, maar vlug zeg ik je.
Hij wierp plotseling het hoofd achterover en schaterde zoals gewoonlijk
net alsof hij de lach uit zijn lichaam perste. Nikita begreep, dat de tsaar
weer een of andere grap uitgedacht had, zoals hij er reeds zovele in de
Duitse kolonie had opgedaan. Maar hij voegde zich gehoorzaam, holde op
zijn viltlaarzen weg en keerde snel terug, wel wetend, dat hem niets dan
onaangenaamheden te wachten stonden. En dat was ook zo. Met zijn ogen
rollend beval Peter hem:
- Jij gaat als buitengewoon gezant van de Helleense God Bacchus om
de groeten over te brengen aan het kind, dat zijn naamdag viert.
- Het zal gebeuren, tsaar Peter Aleksejewitsj, betuigde Zotow
ijverig. Zoals hem bevolen was, deed hij ter plaatse de naar buitengekeerde
hazepels aan, wond bast om zijn hoofd, zette een krans van berketwijgen
op en nam een beker in zijn hand. Om onnodige gesprekken met zijn moeder te vermijden, koos Peter de achteruitgang en liep naar de keizerlijke
paardestal. Daar was het hele huispersoneel, onder luid gelach, bezig vier
grote vette zwijnen te vangen. Peter haastte zich te helpen. Hij schreeuwde,
sloeg om zich heen en holde heen en weer. De zwijnen werden gevangen, en
op de grond liggend opgetuigd en voor een lage gouden karos gespannen,
waarvan de wielen met houtsnijwerk versierd waren (het was een huwelijksgeschenk van wijlen Aleksej Michajlowitsj, dat Natalja Kirillowna bevolen

114

had als haar oogappel te behoeden) . Met bevende lippen sloeg de opperstalmeester dit onwelvoegelijke toneel gade. Joelend en lachend duwde het
personeel Zotow in de karos. Peter nam plaats op de bok. Wolkow met een
degen opzij en een driekante steek op, schreed vooraan en wierp de zwijnen wortels en bieten toe. Aan beide kanten dreven stalknechten de dieren
met zwepen aan. Men zette koers naar Koekoej.
Bij de poort van de kolonie ontving hen een menigte vreemdelingen.
riepen zij in hun handen klap„Prachtig, prachtig, dat is mooi bedacht,
pend, men zou pijn in zijn buik krijgen van het lachen." Peter zat met
een rood hoofd, samengeknepen lippen en een boos gezicht stokstijf op de
bok. De hele kolonie liep uit. De mensen hielden hun buik vast van het
lachen en wezen met de vinger naar de tsaar en naar het met bast omwonden hoofd van Zotow die halfdood was van angst in de karos. De woeste
zwijnen wilden ieder een andere kaant uit en raakten verward in het tuig.
Plotseling rukte Peter een stalknecht de zweep uit de handen en begon als
een razende op de zwijnen in te slaan. Gillend gingen zij er met de karos van
door... Iemand werd onderste boven geworpen, een ander kwam onder de
wielen, vrouwen brachten hun kinderen in veiligheid. Peter stond rechtop
en sloeg zonder onderbreking. Zijn gezicht was donkerrood en zijn neusvleugels trilden. Zijn ronde ogen waren rood, als hield hij zijn tranen in.
Bij het huis van Lefort drongen de stalknechten het varkensspan met
moeite bijeen en stuurden het de wijdgeopende poort in. Lefort die zijn
naamdag vierde, liep zwaaiend met stok en hoed de binnenplaats op. Bont
geklede gasten volgden hem op de voet. Peter sprong onhandig van de bok
en sjorde Zotow bij zijn kraag uit het rijtuig. Nog steeds woedend keek
hij Lefort in de ogen, als was hij bang een blik opzij te werpen en iemand
in de menigte op te merken en zei zwaar ademhalend:
Mein lieber General, hier ziet u de buitengewone gezant van de Helleense God Bacchus met diens bizondere gelukwensen...
Grote zweetdruppels parelden op Peters gezicht. Hij likte zijn lippen af
en bracht er, Lefort nog steeds strak aankijkend, met moeite uit: mit
herzlichem Gruss... Dat wil zeggen, hij laat u groeten. Het rijtuig en de
wilde zwijnen zendt hij u als geschenk... Zotow, die hij nog steeds
8*

115

krampachtig vasthield, fluisterde hij toe : „op je knieën, maak een buiging,
Lefort zag er prachtig uit, geheel in roze fluweel en kant, gepoederd
en geparfumeerd; hij begreep dadelijk alles. Hij hief de armen omhoog,
klapte in zijn handen, lachte vrolijk en zich nu eens tot Peter, dan weer
tot de gasten wendend, zei hij:
Wat een prachtige scherts, een betere heb ik van mijn leven niet
meegemaakt... Wij hadden gedacht hem vermakelijke grappen bij te brengen, maar hij kan ons nog wat leren. Vooruit muzikanten, een mars ter
ere van de gezant van Bacchus.
Achter de seringestruiken roffelden trommels, dreunden pauken en
klonken trompetten. Peters schouders ontspanden zich en de rode kleur op
zijn gezicht trok weg. Hij wierp zijn hoofd achterover en lachte luid. Lefort
stak zijn arm door de zijne. Toen liet Peter zijn blikken langs de gasten
glijden en merkte Annchen op, zij glimlachte hem met haar blinkende
tanden toe. Tot haar schouders ontbloot, leek het hem, alsof zij zich gelijk
een roos uit haar weelderige japon naar hem toe boog.
Weer snoerde een wilde verwarring hem de keel toe. Zijn benen optillend
als een ooievaar liep hij voor de gasten uit naast Lefort op het huis toe. Op
het pleintje voor de stoep stond een zangkoor in helrode Russische hemden.
Fluitend zette het een dansliedje in. Een brutale jongen met blauwe ogen
sprong naar voren en onder het roepen van „Ah, doedoe, doedoe, doedoe",
wervelde hij gehurkt rond, stampte met zijn ijzeren hakken op de grond,
sloeg met zijn vlakke handen op het zand, duikelde over zijn kop, maakte
een sprong in de lucht en draaide als een tol rond: „Hola — hola —
hoef!..."
Nee maar, die Aleksasjka!
"

--

Violen, alten, hobo's en pauken speelden op het bordes oude Duitse
liederen, Russische danswijsjes, statige menuetten en vrolijke anglaises.
De tabaksrook kruiste in wolken de lichtstralen, die door de ronde raampjes van de hoge zaal vielen. De aangeschoten gasten lieten zich woorden
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ontvallen, die de meisjes deden gloeien als het morgenrood en blozendrode
knappe vrouwen met overdadige hoepelrokken als tonnetjes en zware slepen, dol aan het lachen maakten. Peter zat voor het eerst met vrouwen aan
tafel. Lefort bood hem een glaasje anisette aan. Voor de eerste maal proefde
Peter een geestrijke drank. Als vuur stroomde de anisette door zijn aderen.
Hij keek naar de lachende Annchen. De muziek gaf hem een licht, dansend
gevoel. Zijn halsaderen zwollen. Zijn kaken opeenklemmend, drong hij de
in hem opkomende donkere, wilde verlangens terug. Door het lawaai hoorde
hij niet, wat de hem toedrinkende gasten riepen... Annchens tanden glinster
den hem schelms tegen en zij wendde haar lokkende ogen niet van hem af.
Het feest duurde voort alsof de dag nooit zou eindigen. De horlogemaker
Pfeffer stak zijn neus, die zo lang was als een wortel, in zijn tabaksdoos
en begon te niezen. Hij rukte zijn pruik af en zwaaide haar boven zijn kale
schedel rond. Je zou er wat van krijgen, zo moest je er om lachen ! Peter
zat heen en weer te wiegen en wierp met zijn lange armen het voor hem
staande tafelgoed om. Zijn armen leken hem zo lang, dat hij ze slechts
over de tafel hoefde uit te strekken om met zijn vingers in het haar van
Annchen te woelen, haar hoofd in zijn handen te nemen en met zijn lippen
haar lachende mond te proeven... En weer zwollen zijn halsaderen en
kwam er een floers voor zijn ogen.
Toen de zon achter de molen verdwenen was en een koel windje door de
open ramen woei, bood Lefort de acht poed zware molenaarsvrouw Frau
Schimmelpfennig de arm en nodigde haar uit voor een menuet. Zijn arm
rondend, schudde hij de met goudpoeder bestrooide lokken, boog sierlijk e n
wierp haar smachtende blikken toe. Frau Schimmelpfennig gleed in haar
reusachtige rokken tevreden en gelukkig als een fregat met veertig kanonnen en bonte wimpels weg. Alle gasten begaven zich achter dit paar uit de
zaal naar de tuin. De bloemen in de bedden vormden gezamenlijk de initialen van de naamdagvierder. De struiken en boompjes droegen guirlandes
met bloemen van goud en zilverpapier en de paden waren op de wijze van
een schaakbord met licht en donker grint bestrooid.
Na de menuet volgde een vrolijke quadrille. Peter stond aan de kant en
beet op zijn nagels. Meermalen hadden dames hem met een diepe buiging
.
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voor een dans uitgenodigd. Hij schudde het hoofd en bromde: „Ik heb het
niet geleerd, nee, ik kan het niet..." Toen gaaf Frau Schimmelpfennig, begeleid door Lefort, hem een boeket bloemen, dit beduidde, dat hij tot
balkoning gekozen was. Weigeren was onmogelijk. Hij wierp een zijdelingse
blik naar de vrolijke maar onwrikbare ogen van Lefort en nam toen krampachtig de dame bij de hand. Lefort gleed op de spitsen van zijn naar
buiten gedraaide voeten naar Annchen en ging met haar tegenover Peter
staan voor de eerste figuur van de quadrille. Annchen hield een zakdoekje
in haar neerwaartsgestrektè handen en keek hem aan, alsof ze iets van
hem wilde. Oorverdovend dreunden de pauken, roffelden de trommels,
klonken de violen en trompetten, en vrolijk steeg de muziek omhoog in de
avondlucht, zodat een paar vleermuizen verschrikt een heenkomen zochten.
En net als tevoren met het zwijnenspan begon alles om hem heen te
draaien. Hij werd gloeiend heet en het was hem of hij zijn bezinning verloor. Lefort riep:
Eerste figuur! De dames gaan naar voren en weer terug en de cavaliers draaien hun dames rond!
Peter vatte Frau Schimmelpfennig bij de heupen en draaide haar met
zoveel kracht rond, dat haar japon, sleep en rokken als een wervelwind
ronddwarrelden. ,,Oh, mein Gott!" was het enige wat de molenaarsvrouw
nog uit kon brengen. Hij liet haar staan en danste erop los, alsof het de
muziek zelf was, die zijn armen en benen bewoog. Met samengeknepen
mond en trillende neusvleugels maakte hij zulke passen en sprongen, dat
de gasten hun hart vasthielden, als zij naar hem keken.
De derde figuur, riep Lefort, de dames wisselen van partner!
Annchen legde haar koele hand op zijn schouder. Peter verstrakte, zijn
stoutmoedigheid verdween. Hij trilde. Zijn benen droegen hem als vanzelf,
toen hij met Annchen, licht als een veertje, ronddraaide. Tussen de bomen
liepen de vlammetjes langs de lange lonten die de lampjes deden opvlammen. Toornig sissend steeg een raket omhoog. Twee snoeren vlammetjes
spiegelden zich in de ogen van Annchen. Ach, fluisterde zij met een
fijn stemmetje. — Ach, wat is dat wonderschoon!... Ach, Peter, wat dans
je heerlijk...

118

Aan alle kanten van de tuin stegen raketten omhoog. Vuurwielen wentelden, transparanten schenen. Voetzoekers kraakten, vuurfonteinen sproeiden
vonken. Kruitdamp verspreidde zich in de avondlucht. Misschien was het
alleen maar een droom, die de verveling van het Preobrazjenski-paleis hem
voortoverde. Met een dame zolang als een soldaat aan zijn arm vloog de
zwierige Lefort in grote sprongen voorbij : Cupido doorboort het hart
met pijlen! riep hij Peter toe. Een jeugdige, liefelijke geur ging van de
door de dans verhitte Annchen uit: Ach Peter, ik ben moe, zei ze
nog smachtender, terwijl ze in zijn arm hing. Boven de hoofden ontplofte
een voetzoeker en vuurslangen verlichtten het van vermoeidheid smal geworden wondermooie gezichtje van het meisje. Zonder recht te weten, hoe
men zo iets deed, omvatte Peter haar blote schouders, sloot zijn ogen
en voelde de vochtige aanraking van haar lippen. Maar slechts heel even
beroerde zij de zijne. Annchen rukte zich uit zijn armen los. Dol knetterden
de honderden exploderende vuurslangen. Annchen was verdwenen. Uit een
rookwolk dook 'de hazepels en het met bast omwonden hoofd van de gezant
van Bacchus op. Volslagen dronken, kwam Zotow, nog steeds met de beker
in de hand al onzin bazelend, aanzetten. Wankelend bleef hij staan:
Zoontje, drink uit, en hij reikte Peter de beker. Drink, het
doet er niet meer toe, wij beiden zijn toch verloren. .. Onze zielen hebben
we te gronde gericht, wij hebben op vastendag vlees gegeten. Leeg de beker
tot op de bodem, Uwe keizerlijke Hoogheid, heerser van heel Groot-, en
Klein-.. .
Hij maakte een beweging, of hij iemand wilde bedreigen en rolde in
het bosje. Peter wierp de geleegde beker weg. De vrolijkheid draaide in
hem rond als een vuurrad. Annchen! riep hij. Hij rende weg.. .
De verlichte vensters van het huis, de opvlammende lichtjes en de transparanten vervloeiden. Hij greep naar zijn hoofd en spreidde zijn benen wijd
uiteen.
Kom mee, dan zal ik je laten zien, waar ze is, - fluisterde een van
achteren komende vleiende stem hem in het oor. Het was de zanger met
het felrode hemd, Aleksasjka Mensjikow met de doordringende ogen. —
Het meisje is naar huis gegaan...
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Zwijgend volgde Peter hem in het duister. Zij klommen over een hek,
stuitten op honden, sprongen over schuttingen en stonden op het pleintje
bij 'de molen voor de osteria. Door het venster op de bovenverdieping scheen
licht. Aleksasjka fluisterde:
-- Daar is ze !
En wierp een handvol zand tegen het glas. Het raam
ging open en Annchen stak haar hoofd buiten het raam. Zij had een doek
om haar schouders en het haar vol papillotjes.
vroeg zij zacht, keek naar beneden en zag Peter.
— Wie is daar?
Het kan onmogelijk... Gaat u slapen, Herr
Zij schudde haar hoofd:
Peter.. .
Met die papillotjes leek ze nog liever. Zij trok het raam dicht en liet
het kanten gordijntje zakken. Het licht ging uit.
fluisterde Aleksasjka. Hij keek
- Dat meisje houdt haar eer hoog,
Peter aandachtig aan, sloeg zijn arm stevig om diens schouders en leidde
hem naar een bank. Je kunt beter gaan zitten. Ik zal paarden halen.
Je kunt toch nog wel te paard naar huis?
Toen hij echter met twee gezadelde paarden terugkwam, zat Peter daar
nog steeds voorovergebogen met de samengeknepen vuisten op zijn knieën.
Aleksasjka keek naar zijn gezicht:
Peter gaf geen antwoord. Aleksasjka
- Je hebt flink gedronken, hè?
hielp hem in het zadel, steeg zelf ook met een lichte beweging op, en Peter
ondersteunend, reed hij stapvoets de kolonie uit. Over de weilanden hing

nevel. Stralend blonken de herfstige sterren. In Preobrazjenskoje kraaiden
reeds de hanen. De ijskoude hand van Peter, die zich vastgehaakt had om
de schouder van Aleksasjka was stijf als van een dode. Vlak bij het paleis,
boog hij plotseling zijn rug naar achteren en began te schokken. Hij pakte
Aleksasjka om zijn hals en drukte zich tegen hem aan. De paarden hielden
stil. Zijn adem ging fluitend, zijn gewrichten knakten.
bracht hij hees uit. Na een
- Hou me vast, hou me steviger vast,
Laten
poosje vielen zijn armen slap neer. Hij haalde steunend adem:
we verder gaan... Laat me niet alleen. .. We gaan samen slapen...
Bij de trap snelde Wolkow op hem toe:
- Majesteit! 0 God... En wij...
120

Kamerdienaren en stalknechten kwamen aanlopen. Peter schopte naar
dit mensenkluwen, steeg zelf af en zonder Aleksasjka los te laten ging hij
het paleis binnen. In de donkere gang schuifelde een oud vrouwtje, een
kruis slaand, voorbij. Hij stootte haar opzij. Een ander glipte ails een rat
onder de trap weg.
bromde hij.
- Vervloekte kletskousen, haal jullie de duivel,
In het slaapvertrek trok Aleksasjka zijn schoenen en jas uit. Peter strekte
zich op de viltdeken uit en beval Aleksasjka naast hem te komen liggen...
Hij legde zijn hoofd op diens schouder en na een kort stilzwijgen zei hij:
- Je zult mijn kamerjonker worden... Zeg dat morgen tegen de diaak
van de kanselarij dan kan die een oekaze uitschrijven... Wat was het leuk,
ach wat was het leuk... Mein lieber Gott. .
Even later snikte hij als een kind en sliep in.
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e hele winter duurde het bijeenbrengen van de adelsmilitie.
Het was niet eenvoudig uit alle uithoeken van het land de
landheren bij elkaar te krijgen. De opperbevelhebber Wasili
Wasiljewitsj Golitsyn stuurde dreigende oekazen rond. Hij
dreigde met de ban en het intrekken van de leengoederen. Maar de landheren haastten zich niet van hun warme ovens af te komen : „Wat halen
ze in hun hoofd ,00rlogvoeren tegen de Krim. Wij hebben God zij dank

met de chan eeuwige vrede gesloten. We betalen een redelijke schatting,
waarom dan de adel voor niets in beroering brengen? Het is een zaakje
van de Golitsyns. Die willen over onze ruggen heen eer oogsten..."
Zij beriepen zich op ziekte en armoede en drukten zich voor de dienst.
Anderen deden dingen, die niet door de beugel konden, van louter vervel ling en nietsdoen haalt men in de wintertijd allerlei dwaze dingen in zijn
hoofd. De kamerjonkers Boris Dolgoroeki en Joeri Sjtsjerbaty zagen geen
kans de veldtocht te ontlopen. Zij staken hun gevolg in zwarte kleren en
reden ook zelf geheel in het zwart op zwarte paarden, als waren zij zo
uit het graf opgestaan. Bij de troepen aangekomen joegen zij allen de
doodstuipen op het lijf. „Dat kan niet goed aflopen ging het bij de
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we keren niet levend van de veldtocht
regimenten van mond tot mond,
terug."
Wasili Wasiljewitsj schreef woedend naar Moskou aan Fjodor Lewontjewitsj Sjaklowity, die hij bij Sof ja achtergelaten had om hem te vervangen:
Wees zo goed een oekaze tegen mijn beledigers te doen ondertekenen, opdat
hun voor deze smaad alle bezittingen ontnomen worden en zij voor hun
leven in het klooster opgesloten, dat hun land onder de armen verdeeld
worde, zodat allen door een dergelijk voorbeeld van gestrengheid mogen
sidderen."
De oekaze werd uitgevaardigd, maar uit goedhartigheid begenadigde
Wasili Wasiljewitsj de rekels, die hem onder tranen om genade kwamen
smeken. Nauwelijks was deze zaak bijgelegd, of in het leger deed het
gerucht de ronde, dat men 's nachts in de gang van het huis van vorst Golitsyn een doodkist had neergezet. De mensen huiverden en spraken fluisterend met elkaar over deze verschrikkelijke gebeurtenis. Naar men zei, had
Wasili Wasiljewitsj zich op die bewuste dag bedronken, was de donkere
binnenplaats opgevlogen en had in de lege duisternis met zijn sabel in het
rond geslagen. Dat waren slechte voortekenen. Trosvoerliede n hadden
witte wolven gezien, die op steppeheuvels huiveringwekkend stonden te
huilen. Paarden kwamen om door onbekende oorzaak. In een winderige
maartnacht schreeuwde in de tros een regimentsbok, en velen hadden
het gehoord, - met een menselijke stem: „Onheil dreigt!" Men wilde de
bok met knuppels doodslaan, maar hij ontkwam in de steppe.
De sneeuw verdween, uit het zuiden woei een zachte wind en over de
wilgestruiken langs de oevers van de rivieren en vijvers lag een lichtgroen
waas. Somberder dan een donderwolk liep Wasili Wasiljewitsj rond. Uit
Moskou kwamen slechte berichten. In het Kremlin begon Michalja Alegoekowitsj Tsjerkasski, een van de naaste bojaren van tsaar Peter, hardop
te spotten over de veldtocht naar de Krim en vond naar men zeide, bij de
bojaren een willig oor: „De chan van de Krim heeft het wachten op Wasili
Wasiljewitsj al opgegeven. Op de Krim, in Konstantinopel, ja in geheel
Europa haalt iedereen zijn schouders over deze veldtocht op. De Golitsyns
komen de schatkist duur te staan..." Zelfs patriarch Ioakim, die eens
„
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Wasili Wasiljewitsj' voorspraak was geweest, verwijderde zonder zichtbare
reden de door Golitsyn geschonken misgewaden uit de kerk in de Barasjewskaja-wijk en verbood er bij de dienst gebruik van te maken. Wasili
Wasiljewitsj schreef aan Sjaklowity bezorgde brieven, dat hij toch vooral
een wakend oog moest houden op Tsjerkasski en er voor zorgen, dat 'de
patriarch niet te vaak bij Sof ja boven kwam... „Wat de bojaren betreft,
heeft de hebzucht hen van oudsher al in zijn klauwen en voor een grote
zaak kan men geen stuiver van hen loskrijgen..."
Ook uit het buitenland kwamen geen opwekkende berichten. De koning
van Frankrijk, aan wie de buitengewone gezanten Jakow Dolgoroeki en
Jakow Mysjetski om een lening van drie miljoen livres hadden gevraagd,
gaf geen geld en wilde de gezanten zelfs niet ontvangen. Over Oesjakow, de gezant in Holland, werd bericht, dat „hij en zijn gevolg de beest
uithingen overal zetten ze de bloemetjes buiten, bedronken zich en
gooiden er van alles uit, waarmee zij het aanzien van de tsaar afbreuk
deden...
Eind mei brak Golitsyn eindelijk met honderdduizend man op naar het
zuiden en verenigde zich aan de Samara-rivier met de hetman van de Oekraïne, Samojlowitsj. Langzaam kwam het leger vooruit, gevolgd door ontelbare trossen. De bewoonde wereld en de versterkingen lieten zij achter zich
en trokken de Wilde Steppe in. De zon stond boven de onherbergzame
vlakte te branden, waarover de mensen zich tot hun schouders door het gras
wadend, voortbewogen. Aan de gloeiende hemel beschreven de aasgieren
hun kringen en van de horizon golfden luchtspiegelingen. Het avondrood
duurde kort gele en groene tinten. Het gepiep van de wagens en het
gehinnik van de paarden vulden de steppe. Met de rook van de kampvuren
steeg uit de gedroogde mest eeuwenoude droefenis op. Snel viel de avond.
Schrikaanjagende sterren vlamden op. De steppe was verlaten geen
wegen en paden. De voorhoede drong ver door zonder ook maar op een
menselijk wezen te stuiten. Het was duidelijk, dat de Tataren de Russische
legerscharen lokten in de zandige woestijn waar geen druppel waiter te
vinden was. Steeds vaker stuitte men op ravijnen met uitgedroogde beddingen. Alleen oude kozakken wisten hier water te vinden.
"
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Het was al half juli, maar nog schitterde de Krim als een luchtspiegeling
in een onbereikbare verte. De regimenten trokken van het ene einde van
de steppe naar het andere. Het verblindende licht en het droge gesjirp van
de krekels maakten de mensen duizelig. Traag streken de vogels neer op
de opgeblazen flanken van de omgekomen paarden. Vele voertuigen moesten
achtergelaten worden. Menige voerman, achtergebleven bij zijn wagen,
kwam om van dorst. Anderen trokken noordwaarts naar de Dnjepr. De regimenten morden...
De wojewoden, de kolonels en de aanvoerders der duizendschappen,
kwamen voor de middagmaaltijd bij de linnen tent van Golitsyn bijeen en
keken nerveus naar het slap neerhangende vaandel. Niemand waagde het
echter naar hem toe te gaan en te zeggen: „We moeten rechtsomkeert maken voor het te laat is. Hoe verder we komen, hoe erger het wordt. Achter
Perekop begint de dode zandwoestijn."
Om die tijd placht Wasili Wasiljewitsj in zijn tent te rusten. Ontdaan
van buis en laarzen lag hij op het tapijt Plutarchus in het Latijn te lezen.
De grote schaduwen, die uit de bladzijden van het boek oprezen, schonken
zijn terneergedrukte ziel nieuwe moed. Alexander, Pompejus, Scipio, Lucullus, Julius Caesar droegen, begeleid door het vermoeiende gesjirp van
de krekels, de Romeinse adelaars door de wereld. Op naar de roem,
op naar de roem! Nieuwe kracht putte hij ook uit de brieven van Sofja,
die hij steeds weer las : „Mijn licht, broedertje Wasenka ! Nog vele jaren
gezondheid, lieve vriend! Moge God je helpen de vijanden te verslaan.
Maar ik kan niet geloven, licht van mijn ogen, dat je bij ons terug zult
komen. .. Ik zal het pas geloven, als ik je weer in mijn armen heb, mijn
stralend licht... Waarom schrijf je me, licht van mijn ogen, dat ik bidden
moet: alsof ik voor God zondig en nietswaardig ben. Maar al ben ik 'dan
een zondares, toch waag ik het' op zijn barmhartigheid te hopen. Werkelijk,
altijd bid ik hem jou, mijn licht, gelukkig te maken. Tot slot wens ik jou,
licht van mijn ogen, een onbeperkt aantal jaren gezondheid toe..."
Toen de hitte iets afnam, zette Wasili Wasiljewitsj zijn helm op, gooide
zijn mantel om en verliet de tent. Bij zijn komst sprongen de kolonels, aanvoerders der duizendschappen en hoofdmannen te paard. De trompetten
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schetterden, gerekt zongen de hoorns. Het leger marcheerde nu nog slechts
's nachts tot de middaggloed.
Zo ging het ook vandaag. Vanaf een heuvel wierp Wasili Wasiljewitsj
een blik op de talloze rookkolommen van de kampvuren, de donkere vlekken van de troepen en de zich in stofwolken verliezende trosrijen. Vandaag
was de nevel bizonder ondoordringbaar. Een dichte stofwolk onttrok de
hele horizon aan het gezicht. Het ademen in de windstille lucht viel zwaar.
Met een purper duister bedekte de ondergaande zon de halve hemel.
Vogelzwermen vlogen voorbij, als brachten zij zich in veiligheid... Nevelig
en onheilspellend zwol de ondergaande zon... De sterren waren nauwelijks
zichtbaar. Het was alsof een sluier hen verhulde. Omhuld door een rookwolk
lichtte een steeds verder om zich heen grijpende vuurschijn op. Een zwoele
wind stak op. De lekkende vuurtongen werden steeds duidelijker zichtbaar,
als een ring omsloten zij het hele leger.
Een groepje ruiters hield bij de heuvel stil. Met zware sprongen kwam
een van hen op de tent toegereden. Hij steeg af en zette zijn hoge muts
recht. Wasili Wasiljewitsj herkende het dikke gezicht en de grijze snor van
hetman Samojlowitsj.
- Een ramp, vorst,
zei hij zachtjes,
de Tataren hebben de steppe
in brand gestoken.
De neerhangende snor verborg het spottende lachje en over zijn ogen
viel schaduw.
zei hij met zijn rijzweep wijzend.
- Rondom brandt het,
Lang staarde Wasili Wasiljewitsj naar de vuurschijn:
laten we het voetvolk op paarden zetten en door
- Wat hindert dat,
het vuur rijden.
- Maar hoe moeten we dan door de as verder trekken? Geen voedsel,
geen water. Wij zullen te gronde gaan, vorst.
- Moet ik dan rechtsomkeert maken?
- Doe wat je wilt... De kozakken willen niet door een afgebrande
steppe trekken.
- Men zou hen met de zweep door het vuur moeten jagen! (Wasili
Wasiljewitsj kon zijn toorn niet bedwingen. De ijzeren hakken in 'de grond
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borend, liep hij op de heuvel heen en weer.) Ik heb het al lang gezien, —
de kozakken hadden er geen zin in met ons mee te trekken. .. Het is om te
lachen, als je ziet, hoe ze in hun zadel zitten te dutten... De chan van de
Krim zouden ze wel voortvarender gediend hebben... Ook jij speelt een
dubbel spel, hetman... Neem je in acht... In Moskou hebben ze nog wel
heel andere mensen naar het blok gesleept... Jij bent maar een popezoon,
hoe lang is het geleden, dat je in kaarsen en vis handelde?
De dikke Samojlowitsj snoof als een stier bij deze beledigingen. Maar
hij was verstandig en sluw. Hij zweeg. Snuivend klom hij in het zadel,
reed de heuvel af en verdween achter de karren. Wasili Wasiljewitsj riep
de trompetters. Schril klonken de trompetten door de met rook overdekte
steppe. De ruiterij, het voetvolk en de tros trokken door het vuur.
Toen het dag werd, was het duidelijk, dat verdergaan niet mogelijk was
zwart en doods strekte de steppe zich voor hen uit. Alleen wervelende
stofkolommen dwaalden over de vlakte. De zuidenwind nam toe en voerde
aswolken mee. In de verte zag men de eerste kozakkenpatrouilles omkeren.
Om het middaguur verzamelden zich bij de tros de wojewoden, kolonels
en atamans. Met een donker gezicht kwam de hetman aanrijden, schoof
zijn hetmansstaf in de schacht van zijn laars en stak zijn pijpje aan. Wasili
Wasiljewitsj zei terwijl hij zijn met ringen getooide hand tegen het harnas
drukte en zijn trots bedwong, met tranen in de ogen:
--- Wie kan tegen de wil van de Heer ingaan? Is er niet gezegd: mens
bedwing uw hoogmoed, want gij zijt sterfelijk. De Heer heeft een groot
ongeluk over ons gebracht... Honderden wersten in het rond is geen voedsel en water te vinden. Het is niet de dood, die ik vrees, maar de schande.
Wojewoden, denkt na en zegt, wat wij moeten doen.
De wojewoden, kolonels en atamans gaven na enig nadenken ten antwoord:
- Zonder dralen terug naar de Dnjepr.
Zo was het roemloos einde van de Krimveldtocht. Overhaast trokken de
troepen terug. Mensen kwamen om, trossen werden achtergelaten. Pas bij
Poltawa kwam het leger tot staan.
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* 2 *

De kolonels Solonina, Lizogoeb, Zabela, Gamalej, de hoofdman Iwan
Mazepa en de generaal-schrijver Kotsjoebej kwamen heimelijk in de tent
van Wasili Wasiljewitsj en zeiden hem:
- De kozakken hebben de steppe in brand gestoken. De hetman heeft
het hun opgedragen. Hier is onze aanklacht tegen de hetman. Lees haar
door en zend haar naar Moskou. Draal niet, want wij kunnen zijn eigenmachtig optreden niet langer verdragen: hij heeft zich verrijkt, de kleine
adel tot de bedelstaf gebracht, de kozakkenoudsten mogen in zijn tegenwoordigheid hun mutsen niet ophouden. Hij vaart tegen iedereen uit. De
Russen beliegt hij, de Polen, met wie hij onderhandelingen voert, beliegt
hij ook. Hem gaat het er alleen om de Oekraïne voor eeuwig en altijd aan
zich te trekken en ons onze privileges te ontnemen. Laat men ons toch uit
Moskou een oekaze sturen om een andere hetman te kiezen en Samojlowitsj af te zetten...
- Maar waarom wilde de hetman niet, dat ik de Tataren zou vervroeg Wasili Wasiljewitsj.
slaan?
antwoordde hoofdman Iwan Mazepa,
- Dat wilde hij daarom niet,
-- omdat, zolang de Tataren sterk zijn, jullie zwak zijn,
maar als jullie
de Tataren verslaat, dan zal de Oekraïne spoedig een provincie van het
Moskouse Rijk worden... Maar dat is allemaal onzin... Wij zijn allen de
jongere broers van jullie Russen, wij hebben hetzelfde geloof en zouden
allemaal blij zijn onder de heerschappij van de Moskouse tsaar te leven.
verzekerden de kolonels, naar de grond starend,
- Goed gezegd,
en hun met uitzondering van een lange vlecht gladgeschoren schedels glommen blauwachtig. Alleen zou Moskou onze privileges moeten garanderen.
Wa^sili Wasiljewitsj moest ineens denken aan de zwarte aswolken, 'de
in de steppe achtergebleven ontelbare graven, en de paardekarkassen langs
alle wegen. Het schaamrood steeg naar zijn kaken, toen hij dacht aan zijn
dromen over de veldtochten van Alexander de Grote. Hij herinnerde zich
de nauwe gangen in het Kremlin-paleis, waar de hem vijandig gezinde
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bojaren voor hem zouden buigen en hun snorren opdraaien om een lachje
voor hem te verbergen...
-- Zo,
de hetman heeft dus de steppe in brand gestoken?
bevestigden de kolonels.
- Inderdaad,
-- Goed. Het zal zijn, zoals u wenst.
Dezelfde dag reed Wasili Tyrtow met een reservepaard aan de
halster naar Moskou. De aanklacht tegen de hetman zat in zijn muts genaaid. Toen het leger Poltawa bereikt en een kamp opgeslagen had, kwam
het antwoord van Zijne Majesteit de tsaar. „Als de oudsten en het hele
Kleinrussische leger misnoegd zijn over Samojlowitsj, dan dient u hem de
banier van de grootmachtige tsaar, de hetmansstaf en alle legersieraden
te ontnemen en hem onder strenge bewaking naar 'de Grootrussische steden
te sturen. In zijn plaats dient een hetman benoemd te worden, die door
de oudsten en het hele Kleinrussische leger aanvaard wordt..."
In dezelfde nacht omsingelden de strelitzen het hoofdkwartier van de
hetman met een wagenburcht en namen hem 's morgens in de legerkerk
gevangen. Zij gooiden hem in een oude kar en brachten hem naar Golitsyn.
Daar werd hij aan een verhoor onderworpen. Om het hoofd van de hetman
was een natte lap gewikkeld en zijn ogen waren ontstoken. Van angst herhaalde hij steeds maar:
— Maar die mensen liegen immers, Wasili Wasiljewitsj. Bij God, zij
liegen... Het zijn listen van Mazepa, mijn vijand...
Toen hij Mazepa,
Gamalej en Solonina zag binnenkomen, verschoot hij van kleur en trilde
over zijn hele lichaam : - Naar hen luister je dus?... De honden, ze
wachten er immers alleen op de Oekraïne aan de Polen te versjacheren.
Gamalej en Solonina trokken hun sabels en stortten zich op hem, maar
de strelitzen-officieren ontzetten de hetman. 's Nachts werd hij geboeid
naar het noorden gebracht. Er was haast bij het kiezen van een nieuwe
hetman: de kozakkenregimenten hadden bij de tros de vaten met brandewijn stukgeslagen, de dienstknechten van de hetman afgemaakt en een bij
allen gehate kolonel aan een speer geregen. Het hele kamp daverde van
geschreeuw, liederen en geknetter van musketvuur. Ook de Moskouse regimenten begonnen onrustig te worden.
9-182
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Zonder geroepen te zijn kwam Mazepa de tent van Wasili Wasiljewitsj
binnen. Hij droeg een grijze mantel, een eenvoudige muts van lamsvel,
slechts een kostbare sabel hing aan een gouden ketting om zijn middel.
Iwan Stepanowitsj was rijk. Hij was van voorname adel en had lange tijd
in Polen en Oostenrijk geleefd. Hier in het veld had hij een baardje laten
staan, net als een Grootrus en zijn haar was op Moskouse wijze geknipt.
Hij maakte een waardige buiging. Een gelijke voor een gelijke. En hij ging
zitten. Met zijn lange magere vingers in zijn baard plukkend, keek hij met
zijn naar voren staande, verstandige ogen Wasili Wasiljewitsj aandachtig aan.
- Wenst de pan vorst misschien Latijn te spreken?... (Wasili Wasiljewitsj knikte koeltjes. Zonder zijn stem te laten dalen ging Mazepa in het
Latijn verder.) Het valt je moeilijk de weg te vinden in de Kleinrussische
aangelegenheden. De Kleinrussen zijn sluw en gesloten. Morgen moet er
een nieuwe hetman uitgeroepen worden en het gerucht gaat, dat men Borkowski wil kiezen. In dat geval zou het beter geweest zijn Samojlowitsj
niet af te zetten: voor Moskou bestaat er geen gevaarlijker vijand dan
Borkowski... Ik zeg dit als vriend.
- Je weet zelf, dat wij er niet aan denken ons in de Kleinrussische
aangelegenheden te mengen, -- antwoordde Wasili Wasiljewitsj, wij
vinden elke hetman goed, als hij ons maar vriendschappelijk gezind is.
- Het is aangenaam zulke verstandige woorden te horen. Wij hebben
niets te verbergen en onder Moskou zijn wij zo veilig als in Abrahams
schoot... (Er gleed een vluchtig lachje over het gezicht van Wasili Wasiljewitsj en hij sloeg zijn ogen neer.) De landerijen, die aan onze adel behoren,
nemen jullie ons niet af, jullie staan welwillend tegenover onze zeden en
gebruiken. Natuurlijk verhelen we niet, dat e r onder ons zijn, die het met _
de Polen houden... Maar dat zijn mensen, die uit puur eigenbelang de
Oekraïne in het verderf willen storten. Alsof we niet kunnen weten, dat we
ons maar aan Polen behoeven over te leveren en direct zullen de pans ons.
van onze bezittingen verdrijven, katholieke kerken bouwen en ,allen tot
lijfeigenen maken. Neen, vorst, wij zijn trouwe dienaren van de grootmachtige tsaar. (Wasili Wasiljewitsj zweeg zonder zijn ogen op te slaan.)
Nu, God heeft mij in zijn genade niet vergeten... Vorig jaar heb ik in de
.
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omgeving van Poltawa op een geheime plaats een vaatje met tienduizend
gouden roebels begraven als een appeltje voor de dorst. Wij Kleinrussen
zijn eenvoudige mensen, wij schromen niet voor een grote zaak geld en
goed te offeren... Maar wat zou verschrikkelijk zijn? Als een verrader
of leeghoofd de hetmansstaf zou krijgen, dat zou verschrikkelijk zijn...
--y Nu goed, Iwan Stepanowitsj, God zij met u, roept morgen de
hetman uit. Wasili Wasiljewitsj stond op en maakte een buiging voor
zijn gast. Een ogenblik aarzelde hij, vatte hem toen bij de schouders en
kuste hem driemaal op de wangen.
De volgende dag lagen voor de linnen tent van de legerkerk op een tafel
met een miskleed erover de staf, de banier, en de hetmanssieraden. Tweeduizend kozaken stonden er in een kring omheen. Daar kwam vorst Golitsyn
in een Perzisch pantser, de mantel om de schouders geworpen, en een helm
met een frambooskleurige vederbos op het hoofd gevolgd door de kozakkenoudsten de kerk uit. Wasili Wasiljewitsj klom op een bank. In zijn ene
hand hield hij een zijden doek en de andere hield hij op zijn sabel. Hij
wendde zich tot de kozakken, die dichterbij gekomen waren:
-- Almachtig Kleinrussisch leger, Zijne Majesteit de tsaar staat jullie
toe, naar aloud legergebruik, een hetman te kiezen. Zegt slechts, wie jullie
wenst, en die zal het zijn... Willen jullie Mazepa of een ander, jullie wil
is beslissend...
Kolonel Solonina riep „Wij willen Mazepa." De anderen namen
de roep over en over het hele veld daverde het: „Mazepa moet hetman
worden..."
Dezelfde dag brachten vier kozakken een met aarde zwartgemaakt vaatje
vol goud naar de tent van vorst Golitsyn.
..

* 3

De voor twee jaar aal de Jaoeza beneden het Preobrazjenski-paleis gebouwde vesting werd in de loop van deze herfst volgens de plannen van de
generaals Franz Lefort en Theodor Sommer verbouwd : de muren werden
verbreed en met palen versterkt, aan de buitenkant werden grachten gegra^
9*
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ven, op de hoeken kwamen zware torens met schietgaten. Uit wilgetwijgen
gevlochten schanskorven en zakken met zand beschermden de rijen bronzen
kanonnen, mortieren en houwitsers. In het midden van de vesting werd een
kantine getimmerd voor vijfhonderd man. Op de hoofdtoren boven de poort
speelde een helder klokkenspel.
.Al was dit ' dan allemaal een prettig tijdverdrijf en de vesting maar een
speelvesting, in geval van nood kon zij best een belegering doorstaan. Op
de grote, geschoren grasvlakte exerceerden van de vroege morgen tot de
late avond twee bataljons, het Preobrazjenski- en het. Semjonowski-bataljon.
Theodor Sommer spaarde zijn keel noch zijn vuisten. De soldaten marcheerden, als waren ze opgewonden, met gevelde musket. „Geef acht, halt"! —
de soldaten bleven staan, zetten hun rechtervoet stampend neer en stonden
als verstijfd... „Rechtsom --- voorwaarts mars! Voorwaarts ! Verkeerd!
Lumpenpack! Tuig! Doe wat er gezegd wordt!..." —De generaal, op zijn
paard gezeten, werd zo rood als een kalkoen. Zelfs Peter, die nu onderofficier was, strekte zich en staarde hem in het voorbijgaan met van schrik
wijd opengesperde ogen aan.
Er waren nog twee buitenlanders uit de kolonie in dienst genomen, Frans
Timmerman, die verstand had van wiskunde en met 'de astrolabium wist
om te gaan en de oude Karten Brandt die goed thuis was in de scheepvaartkunde. Timmerman onderwees Peter in wiskunde en het aanleggen
van fortificaties. Karten Brandt begon schepen te bouwen naar het voorbeeld van een in het dorp Izmajlowo in een schuur gevonden wonderbaarlijke boot, waarmee men laveren kon.
Steeds vaker kwamen er bojaren uit Moskou om er zich met eigen ogen
van te overtuigen, wat dat toch voor spelletjes waren, die aan de Jaoeza
bedreven werden. Waar bleef eigenlijk dat vele geld en al die wapens uit
het wapenmagazijn?... Over de brug waagden zij zich niet. Zij bleven
aan deze kant van de rivier staan: vooraan stond een bojaar in een kostbare
pels: dik als een donzen beddek zat hij op zijn paard met een baard als
een bezem en dikke wangen, en achter hem stonden de hovelingen; ieder
;van hen droeg drie, vier mantels over elkaar, de een nog duurder dan de
ander. Zonder zich te verroeren stonden zij daar meer dan een uur ' te ver132

nikkelen. Aan de andere kant van de rivier trekken wagens met zand en
schanskorven voorbij. Soldaten slepen balken. Op een hoge driehoekige
stellage wordt met een touw, dat over een katrol loopt een zwaar stootblok
omhooggetrokken en suist boem! op de paal neer. Aardkluiten vliegen van de spaden. Buitenlanders met bouwtekeningen en passers in de
hand gaan en komen. Bijlen hakken, zagen piepen en opzichters lopen met
maatlatten heen en weer. En daar de Here bewal e ons is de tsaar.
Niet dat hij zich amuseert met het toekijken vanaf een of ander heuveltje
en gezeten op een vergulde stoel, neen ! de tsaar heeft een wollen muts
op, en niets anders aan dan een Duitse broek en een smerig hemd en draaft
met een kruiwagen over een loopplank.. .
De bojaar neemt zijn muts, die van veertig sabeldieren is gemaakt, af
en ook de hovelingen nemen hun mutsen af en maken op deze oever een
diepe buiging. Zij kijken en slaan hun handen ineen van verbazing. .. Hun
vaders en grootvaders hadden als een onwrikbare muur rond de tsaar
gestaan, opdat geen stofje of geen vlieg Zijne Gezalfde Majesteit zou raken.
Slechts heel zelden, als was hij een levende God, toonden zij hem aan het
volk. Zij handhaafden de oude Byzantijnse pracht en praal... Maar wat
had dit te betekenen? Wat wil deze? Als een lijfeigene tussen andere lijfeigenen draaft hij, als een nietswaardige nar, over planken en daarbij heeft de
schaamteloze een pijp in zijn mond met dat afschuwelijke kruid, dat men toeback noemt... Hij rukt aan de grondvesten... Dat is al geen spel meer, geen
grapje. Zie maar eens, hoe de knechten aan de overkant staan te grijnzen.
Nu en dan was er een bojaar, die moed vatte, zijn baard schudde en
met trillende stem riep:
- Breng me maar ter dood, tsaar, voor mijn oprechtheid, ik ben te oud
om te zwijgen. Het is beschamend dat te moeten aanzien, een schande is
het, zo iets is nog niet vertoond.. .
Lang als een staak richtte Peter zich dan op de gevlochten wal op en riep:
- Ah, ben jij het... Hoor eens... Wat schrijft Golitsyn,
heeft hij
de Krim al veroverd of nog steeds niet?
En achter de wallen proestten de vervloekte buitenlanders het uit en
schaterden van het lachen. Na hen begonnen ook de eigen mensen, die
,
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in plaats van te grinniken op hun knieën behoorden te vallen bij 'de aanblik
van iemand, die de tsaren zo na stond. Het gebeurde ook wel, dat de bojaar,
die zijn hoofd nu eenmaal verspeeld had, koppig volhield en de tsaar
zonder ophouden vermaande en beschaamd maakte: „Je vader heb ik al
op mijn schoot gehad, dag en nacht heb ik bij de tsaar de dodenwacht
gehouden. Ons geslacht gaat terug op Rurik, wij hebben zelf op de troon
gezeten. Denk toch aan onze eer, laat deze onwelvoeglijkheden, kom tot
inkeer, neem een bad en bezoek het huis van God!"
Aleksasjka, - zei Peter, geef mij de lont. Hij richtte d e houwitser en vuurde met de twaalfponder een lading erwten op de bojaar af.
Generaal Sommer hield zijn buik vast van het lachen, Lefort barstte in
lachen uit, de zwijgzame Timmerman grijnsde goedmoedig, het hele gezicht
van de kleine gedrongen Karten Brandt was gelijk een gedroogde appel
doorploegd met rimpels, zo stikte hij van het lachen. En alle Russen en
buitenlanders sprongen op de wallen om te zien, hoe de hoge bontmuts op
de grond rolt, de bojaar zich halfdood in de armen van zijn gevolg laat
zakken en de paarden steigeren en rukken. E r is voor een hele dag genoeg
stof om te lachen en te praten.
residentie Pressburg.
De vesting kreeg de naam
* 4 *

Aleksasjka Mensjikow was, sedert de nacht, dat hij in Peters slaapkamer
was terechtgekomen, bij hem gebleven. Hij was een handig duivelskind,
daarbij geslepen, en wist iemands gedachten te raden, een ruk en een
sprong, dat zijn lokken in het rond vlogen, en het nodige was al gedaan.
Het was niet duidelijk wanneer hij eigenlijk sliep, hij hoefde maar zijn
hand over het gezicht te strijken en hij zag er gewassen uit, keek vrolijk,
helder en lachend. Hij was bijna even lang als Peter, alleen wat
breder in de schouders en smal in de heupen. Waar Peter was, daar
was hij ook. De trommel roeren, met de musket schieten, met
de sabel takken afslaan, was voor hem slechts kinderspel. Als hij eenmaal
begon met grappen maken, dan kon men niet meer van het lachen: hoe
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een beer in een boom klimt om in een spleet naar honing te zoeken en dan
op een bijenzwerm stoot, of hoe een pope een koopmansvrouw bang weet
te maken, opdat zij bij hem een mis bestelt, of van twee stotteraars, die
elkaar uitschelden... De tranen liepen Peter dan over zijn wangen van het
lachen en hij keek Aleksasjka om zo te zeggen met verliefde ogen aan.
Aanvankelijk dachten de mensen, dat hij de hofnar van de tsaar zou worden. Maar hij mikte hoger: zeker hij had altijd grapjes en streken, maar
zo nu en dan, wanneer de generaals en ingenieurs bij elkaar kwamen om
uit te denken, hoe dit of dat gedaan moest worden en zich in de plannen
verdiepten, stond Peter van ongeduld op zijn dwangnagels te bijten, tot
Aleksasjka ineens achter iemands rug opdook en er in razend tempo uitgooide, eer men hem weg kon jagen:
- Dat moet men zo doen, dat is heel eenvoudig.
- 0-o-o-o-o-!- zeiden dan de generaals.
Peters ogen schoten dan vuur:
- Precies!
Moest er dringend iets zijn, dan nam Aleksasjka het nodige geld, sprong
te paard en joeg over hekken en dwars door moestuinen heen naar Moskou
en verschafte het benodigde op een wijze, die aan toveren deed denken.
Legde hij later Nikita Zotow (die kanselier van de speeltroepen was) de
rekening voor, dan zuchtte hij diep en met zijn ogen knipperend snoof hij
dan: „Nu, aan mij kom je geen stuiver tekort."
- Aleksasjka, Aleksasjka, zei Zotow hoofdschuddend, heb je ooit
zo iets gezien, voor vuren staken drie altyn per stuk te betalen? Eén altyn
zou een mooie prijs ervoor geweest zijn... Ach, Aleksasjka,.. .
- Als het geen haast heeft, is één altyn genoeg, maar in dit geval
waren ze zo duur, omdat er haast bij was. Dat ik snel met de staken terug
was, is ook wat waard, nu hoefde Peter Aleksejewitsj niet te wachten.
- Ach, ze zullen je nog eens ophangen voor je schelmenstreken.
- Mijn God, waarom beledigt u mij zonder reden, Nikita Moïsejewitsj... jammerde Aleksasjka met klagende stem en wendde zijn snuit
af om enige tranen uit zijn blauwe ogen te persen.
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Waarop Zotow als gewoonlijk met zijn pen een kalmerend gebaar
maakte:
Nu goed, het is in orde, ga maar. Voor deze keer zal ik je nog geloven, maar neem je in acht...
Aleksasjka werd tot page benoemd. Lefort was tegenover Peter vol lof
over hem: „De jongen zal het ver brengen, hij is trouw als een hond en
verstandig als een duivel." Aleksasjka ging voortdurend naar Lefort in de
kolonie en kwam nooit zonder geschenk terug. Hij was gek op geschenken,
wat het ook was. Hij droeg de mantel en hoeden van Lefort. Hij was de
eerste van de Russen, die in de kolonie een pruik bestelde. Het was een
heel grote vuurrode, die hij op feestdagen droeg. Hij schoor lippen en
wangen en poederde zich. Menigeen van het dienstpersoneel sprak hem al
aan met Aleksandr Danilowitsj.
op een keer bracht hij een gezette jongen mee die gekleed was in een
keurig hemd en nieuwe bastschoenen en linnen voetlappen aan had, en zei
tot Peter:
Mein Herz (zo noemde Aleksasjka Peter nu dikwijls) , beveel hem
je zijn vaardigheid in het trommelen te tonen. Aljosjka, neem de trommel.
Zonder zich te haasten legde Aljosjka Browkin zijn muts neer, nam de
trommel van de tafel, wierp een verveelde blik op het plafond en sloeg er
toen op los, dat het ratelde als vallende erwten, trommelde appèl, reveille,
de militaire mars „Vooruit, steek, sla er op, hoera" en ging op een pittig
danswijsje over. Als een pilaar stond hij daar, alleen zijn handen en de
stokjes vlogen zo snel heen en weer, dat je ze bijna niet meer kon onderscheiden.
Peter vloog op hem af, pakte hem bij zijn oren, keek hem met verbaasde
ogen aan en kuste hem een paar maal.
Naar de eerste compagnie als tamboer!
op deze wijze had Aleksasjka ook in het bataljon een vertrouwensman.
Toen de dagen korter werden, de aarde beijzeld was en uit de laaghangende wolken sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden, begon men in de
kolonie bals en muzikale bieravonden te organiseren. Met Aleksasjka
zonden de buitenlanders tsaar Peter uitnodigingen: op prachtig papier, om-
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lijst 'door zuilen en wijnranken met een dikbuikige naakte man schrijlings
op een vat, een naakt jongetje dat boven een pijl afschiet, beneden een
grijsaard, die zijn zeis uit de hand gelegd heeft. In het midden met goudinkt
een versje:
„Met hartelijke groeten nodigen wij u uit voor een kruik bier en
een dans", maar als men alleen de hoofdletters las, dan kreeg men „Herr
Peter".
Zodra het donker werd kwam Aleksasjka voor met een eenspannig rijtuig
(Peter hield er niet van te paard te gaan, dan leek hij te lang) . Met zijn
tweeën reden ze naar Koekoej. Onderweg vertelde Aleksasjka:
Ik ben straks nog even in de osteria geweest, mein Herz, om licht
bier te bestellen, zoals u bevolen had, en toen zag ik Anna Iwanowna.
Ze heeft beloofd vandaag beslist aanwezig te zullen zijn.
Peter haalde zwaar adem en zweeg. Een onbegrijpelijke kracht trok hem
naar die avonden. De ijzeren banden om de wielen ratelden over het bevroren wegdek. De weg was in het donker niet te zien. Op de dijk floot ,de wind
door de kalle takken. En daar waren plotseling de vertrouwde lichtjes.
Aleksasjka zei, terwijl hij zat te turen: „Naar links, meer naar links, mein
Herz, sla maar een zijpad in, want hier komen we niet door..." Het warme
licht stroomde uit de lage Hollandse vensters. Achter het glas-in-lood zag
men reusachtige pruiken en de blote schouders van de vrouwen. Muziek.
Paren draaiden rond. De drie-armige, van een spiegel voorziene kandelabers
langs de muren wierpen dwaze schaduwen.
Peter ging niet gewoon maar naar binnen, hij rolde altijd op een
bizondere wijze met zijn ogen: hoogopgeschoten, met een bleek gezicht,
de kleine mond stijf dicht, stond hij dan plotseling op de drempel... Met
trillende neusvleugels snoof hij de zoete vrouwenparfum, de prikkelende
geur van pijptabak en bier.
Peter! riep de gastheer luid. De gasten sprongen op en kwamen
goedhartig met uitgestoken handen op hem toe, de dames negen voor deze
zonderlinge jongeling, de tsaar der barbaren, en toonden tijdens een diepe
buiging hun weelderige en door de stijve korsetten zich hoog welvende
boezem. Allen wisten, dat Peter voor de eerste dans Annchen Mons zou
.
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vragen. Iedere • keer bloosde zij als bij een blijde verrassing. Annchen
werd iedere dag mooier. Zij was in haar volle bloei. Peter kende al
heel wat Duits en Hollands en zij luisterde aandachtig naar zijn stoterige, altijd gehaaste verhalen en bracht menig verstandig woord in het
midden.
Als een of andere brave musketier, kletterend met zijn reusachtige
sporen, haar vroeg, dan trok er een wolk over Peters gezicht. Gebogen op
een bankje zittend keek hij tersluiks, hoe de rokken van de zorgeloos wegwervelende Annchen rondfladderden, hoe haar blonde kopje zich draaide
en haar hals, getooid met een fluwelen band en een gouden hartje, zich
naar de musketier toeboog.
Zijn hart sloeg zo wild, daar het hem pijn deed. Zo begeerlijk en toch
zo onbereikbaar verleidelijk was zij.
Aleksasjka danste met eerwaardige dames, die vanwege hun leeftijd
meestal stil aan de kant zaten. Het zweet stond hem op zijn voorhoofd, zo
spande de knappe jongen zich in. Om tien uur ging de jeugd naar huis en
dan verdween ook Annchen. De voorname gasten zetten zich dan aan de
maaltijd en lieten zich de bloedworsten, de gevulde varkenskop en de wonderbaarlijke aardappelen, zo zoet en voedzaam, goed smaken.... Peter tastte
flink toe, dronk bier, knabbelde, ontwaakt uit de ban der verliefdheid, op
een radijsje of rookte een pijp. Tegen de morgen hielp Aleksasjka hem in
het rijtuig. Weer huilde de ijzige wind over de donkere velden.
--- Ach, ,had ik maar een molen in de kolonie of een leerlooierij- als
Timmerman... Dat zou heerlijk zijn. , meende Peter en klampte zich
aan de rand van het wagentje vast.
- Dat is ook wat, iemand daarom te benijden... Houdt u vast, daar
komt een greppel.
- Sufferd. .. Zie je dan niet, hoe zij leven? Beter dan wij.
-- En dan trouwde u.. .
- Hou je mond, anders geef ik je er een...
- Een ogenblikje... We zijn weer van de weg afgeraakt...
- Morgen moet ik mijn moedertje weer rekenschap geven. Dan naar
de badkamer, biechten, het Heilig Avondmaal gebruiken, want ik heb ge138

zondigd. Morgen naar Moskou. Iets ergers kan ik me niet voorstellen.. .
In statiegewaad, de halve dag in de kerk staan en de halve dag
op de troon zitten naast mijn broertje, een beetje lager dan Sonjka. .. Mijn
broertje Wanetsjka ruikt uit zijn mond. En dan die slaperige bojarensnuiten. Het liefst zou ik hun een trap met mijn laars geven. .. Maar ik dien
te zwijgen en het te verdragen... Tsaar! Ze zouden me het liefst eermoor.
den, dat weet ik...
- Haalt u toch niet zulke gedachten in uw hoofd, u hebt te veel gedronken.
— Sonjka is een listige slang. . . De Miloslawski's zijn een zwerm begerige sprinkhanen. Hun sabels en speren zal ik niet vergeten. Ze hadden
mij van de trap willen gooien, maar het volk stond dreigend te schreeuwen.
Herinner je je dat nog ? ...
Zeker!
- Waska Golitsyn heeft al een leger in de steppe ten gronde gericht
en nu heeft hij bevolen nog een keer tegen de Krim ten strijde te trekken.. .
Sonjka en de Miloslawski's kunnen nauwelijks wachten tot hij met zijn
troepen terug is... Het zijn honderdduizend mam... Die zullen ze tegen
mij opzetten en de stormklokken laten luiden...
- In Pressburg zijn we veilig.. .
- Zij hebben al eens geprobeerd mij te vergiftigen... Een andere keer
waagden ze het met een dolk.
Peter sprong op en keek rond. Geen 'hand
voor ogen konden ze zien, nergens een lichtje. Aleksasjka pakte hem bij
zijn gordel en trok hem op de bank.
Vervloekt zijn ze, vervloekt zijn ze!
Brr... Ah, daar is de dijk.
Aleksasjka sloeg met de leidsels. De
wind floot door de wilgen. Het flinke paard draafde de steile oever op.
Zij konden nu de lichtjes van Preobrazjenskoje zien. -- De stormklokken
mein Herz, brengen nu geen strelitzen meer op de been, die tijden zijn voorbij, vraag wie je wilt, vraag het aan Aljosjka Browkin, hij komt in de buitenwijken... Met uw zusje zijn ze ook niet bizonder tevreden...
- Ik jaag jullie allemaal naar de duivel en vlucht naar Holland. Ik
word net zo lief horlogemaker.
Aleksasjka floot:
--
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Dan kun je Anna Iwanowna voor altijd vaarwel zeggen.
Peter boog zijn hoofd diep. Plotseling hoestte hij en begon te lachen.
Aleksasjka schaterde luid; en sloeg op het paard in.
Uw moeder zal u spoedig doen trouwen... Een gehuwd man staat,
zoals iedereen weet, op eigen benen... Dat zal niet lang meer duren, nog
even geduld... Het is alleen jammer, dal ze een Duitse is en luthers...
Anders zou het allemaal eenvoudiger zijn... Of niet soms?...
Peter ging dichter bij hem zitten. Met van kou trillende lippen spande
hij zich in om in het donker Aleksasjka's ogen te kunnen zien...
-- En waarom kan het niet?
— Wat haal je in je hoofd! Anna Iwamowna tsaritsa? Reken er dan
maar op, dat de stormklokken zullen luiden...
--

* 5 *

Annchens verleidelijke rokjes zwierden alleen maar op zondag rond.
Slechts eenmaal in de week was er roes en vrolijkheid. Op maandag zetten
de Koekoejers hun wollen mutsen op, trokken gewatteerde vesten aan en
waren zo druk bezig als bijen. De arbeid stond bij hen in hoog aanzien,
zowel bij de koopman als bij de handwerker: „Hij verdient eerlijk zijn
brood", zeiden zij en hieven respectvol de vinger omhoog.
's Maandags was het nauwelijks licht, of Aleksasjka wekte Peter en
kondigde aan dat Karten Brandt, de meesters en de gezellen er al waren.
In een zaal van het Preobrazjenski-paleis was een werkplaats ingericht;
hier bouwde Karten Brandt scheepsmodellen naar Amsterdamse tekeningen.
De Duitse meesters en hun leerlingen en gezellen, waartoe volgens een
oekaze de handigste kamerjonkers en soldaten van de speeltroep benoemd
waren, schaafden, draaiden, timmerden en kalefaterden kleine modellen
van galeien en andere schepen, takelden ze op, naaiden zeilen, sneden
versieringen in hout. Hier kregen de Russen ook in rekenkunde en meetkunde onderricht.
Lawaai, luide stemmen als op een markt, gezang en Peters schelle lach
klonken door het slaperige paleis. De oude vrouwtjes bestierven het van
140

schrik. De tsaritsa Natalja Kirillowna die naar stilte verlangde, was naar
een vleugel aan het andere einde van het paleis verhuisd en daar in een
floers van wierook en in de milde glans van de voor de heiligenbeelden brandende lichten, dacht ze voortdurend aan haar Petroesja en bad voor hem.
Door haar toegewijde vrouwen wist zij alles, wat in het Kremlin gebeurde: „Sonjka heeft zich op vrijdag weer eens aan vis te goed gedaan,
zo'n zonde te bedrijven... Men heeft haar steuren uit Astrachan gestuurd,
een vadem lang... En jou, moedertje, heeft ze zelfs niet het kleinste
steurtje gezonden... Ze is gierig geworden, haar personeel lijdt honger..."
Ze vertelden, dat Sof ja uit verlangen naar Wasili Wasiljewitsj een geleerde
monnik, Silvester Medwedjew, bij zich in het paleis genomen had als minnaar en astronoom. Hij droeg een zijden priesterrok, op de borst een diamanten kruis en liet zijn ringen schitteren, hij knipte zijn baard bij, die
zwart als een raaf was en heerlijk geurde. Op ieder uur van de dag had
hij toegang bij Sonjka en dan hielden zij zich met toverkunsten bezig.
Silvester klom op de vensterbank en keek door een buis naar de sterren,
schreef allerlei tekens neer en las ze dan met de vinger tegen zijn neus
gedrukt, voor. Sonjka boog zich echter naar hem toe, drukte zich met haar
borst dicht tegen hem aan en vroeg steeds maar: „Nu, hoe staat het er
voor, hoe staat het er voor?" Gisteren had men gezien, hoe hij in een zak
een aardkluit met de afdruk van een mensenvoet, beenderen en wortels
meebracht, drie kaarsen aanstak, toverwoorden fluisterde, en een haarstreng
boven een kaarsvlam verbrandde. Sonjka had over haar hele lichaam gebeefd, haar ogen puilden uit haar hoofd en blauw als een dode had zij
daarbij gezeten.
Natalja boog zich, met haar vingergewrichten knakkend, naar de vertelster en vroeg fluisterend:
- Wat voor haren waren het, die hij verbrandde? Toch geen donkere?
- Donkere, moedertje tsaritsa, zo waar ik leef.
-- Gekrulde?
-- Inderdaad, gekrulde... We hebben allemaal al gedacht, zouden ze
niet van ons vadertje Pjotr Aleksejewitsj geweest zijn, de haren die hij verbrandde...
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Over Silvester Medwedjew vertelde men, dat hij een ketterse leer van
broodaanbidding onderwees, die van de gestorven Simeon Popotski en de
jezuïeten stamde. Hij had een boek geschreven, dat „Manna" heette, en
waarin hij haarfijn uiteenzette, dat het brood zich niet bij de woorden „doe
aldus", maar pas bij de woorden „neemt en eet" in het lichaam van
Christus veranderde. In Moskou hadden nu zowel de rijken als de armen,
de mensen in de paleizen en op de markten het slechts over één ding en
werd er slechts over één ding getwist: bij welke woorden het brood zich
veranderde. Het duizelde de mensen. Ze wisten niet, hoe ze moesten bidden
om de verandering tijdig te bewerkstelligen. En velen gingen van deze
ketterleer over naar de oudgelovigen.
In Moskou zwierf ook een roodharige pope, Filka, rond. Als zich een
groep mensen rond hem verzameld had, begon hij als dol geworden tje
gebaren: „God heeft mij gestuurd om jullie het ware geloof te brengen,
ik stam van de apostelen Petrus en Paulus. Met twee vingers zullen jullie
het kruis slaan en niet met drie. Want in de drie vingers zit de duivel Kika,
daarom is het een helleteken en brengt het jullie in de macht van de hel,
jullie slaat het kruis met het teken van de hel..." Velen geloofden in hens
en bezweken voor de verleiding. Alle listen ten spijt bleek het niet mogelijk
hem gevangen te nemen.
De afdrachten voor de Krimveldtocht hadden allen straatarm gemaakt.
Men zei al, dat voor de tweede veldtocht de mensen helemaal gevild zouden
worden. De nederzettingen en buitenwijken stierven uit. Bij duizenden
vluchtte het volk naar de oudgelovigen, achter de Oeral, naar de kusten
van de Witte Zee, naar het Wolgagebied en de Don. Deze oudgelovigen
echter verwachtten de komst van de antichrist. Er waren er, die hem al
gezien hadden. Om althans de zielen te redden, trokken de predikers der
oudgelovigen van dorp tot dorp en probeerden de mensen er van te overtuigen, dat zij zich in hooischuren en badkamers levend moesten verbranden. Zij riepen uit, dat de tsaar, de patriarch en de hele geestelijkheid door
de antichrist gestuurd waren. De oudgelovigen zochten bescherming achter
de kloostermuren en stelden zich tegen de tsaristische troepen, die gestuurd
waren om hen in de boeien te slaan, te weer. In het Paleostrow-klooster
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maakten zij tweehonderd strelitzen af, maar toen zij tegen de overmacht
niet opgewassen bleken, sloten zij zich in de kerk op, staken deze in brand
en kwamen in de vlammen om. In de bergen bij Chwalynsk verschansten
zich dertig oudgelovigen achter eggen in een schuur, staken deze aan en
kwamen in de vlammen om. Ook in de bossen bij Nizjni stierven de mensen
in hun houten hutten de vlammendood. In het Dongebied aan de Medweditsa-rivier dook een ontvluchte horige op, Koezma, die zich voor de paus
uitgaf, voor de zon een kruis sloeg en verkondigde: „onze God is in de
hemel, op aarde is er geen God, op aarde regeert de antichrist, de Moskovische tsaar, de patriarch en de bojaren zijn zijn dienaren..." De kozakken stroomden naar deze paus toe en geloofden in hem... Het hele Dongebied raakte in beroering...
Bij zulke verhalen werd Natalja Kirillowna door doodsangst overvallen.
Petenka was opgewekt en vermaakte zich zonde r te weten welke donkere
wolken zich boven zijn hoofd samentrokken. Alle deemoedigheid en eerbied
was bij het volk zoek... Levend stortten ze zich in de vlammen, zou men
voor zulk een volk geen angst koesteren!
Natalja Kirillowna huiverde, als zij aan de bloedige opstand van Stenka
Razin dacht. Het leek haar of het gisteren gebeurd was... Toen had men
ook de antichrist verwacht, en de atamans van Stenka hadden zich ook met
twee vingers bekruist. Vertwijfeld staarde Natalja Kirillowna naar de
vlammetjes van de bonte lampjes, liet zich kreunend op de knieën vallen
en drukte lang haar voorhoofd tegen het versleten tapijt...
Zij dacht: „Petroesja zou moeten trouwen, hij is lang geworden, zijn
ledematen jeuken hem, hij drinkt wijn en zit altijd bij de Duitse vrouwen
en meisjes. Als hij eerst maar getrouwd is, zal hij wel rustiger worden...
En dan met hem en de jonge tsaritsa een pelgrimstocht langs de kloosters
doen en God om geluk bidden, om bescherming tegen de zwarte kunsten
van Sonjka, om bijstand tegen de woede van het volk."
Trouwen, trouwen moest Petroesja. Vroeger placht hij, als de hofbojaren
kwamen, althans een uurtje op zijn vaders troon in de nu vervallen grote
ontvangzaal bij hen te zitten. Maar nu heette het altijd: „Geen tijd..." I n
de ontvangzaal had hij een bassin op laten stellen, waar tweeduizend em.
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meis water in gingen. Daar liet hij zijn scheepjes in varen, blaasbalgen
lieten de zeilen bol staan en uit de kanonnen werd met echt kruit geschoten. De troon hadden ze half verbrand en een venster stukgeschoten.
De tsaritsa klaagde haar nood bij haar jongere broer Lew Kirillowitsj.
Die zuchtte weemoedig: „Goed, zustertje, huwelijk hem uit, erger dan het
nu is kan het toch niet worden... De Lopoechins, met name de opperkamer
heer Larion heeft een huwbare dochter, Jewdokia, juist van de goede leeftijd. Ze is zestien jaar... De Lopoechins zijn schreeuwlelijken, een wijdvertakt verarmd geslacht. Als honden zullen ze je toegedaan zijn..."
Toen de eerste sneeuw gevallen was, reed Natalja Kirillowna, als wilde
zij de dienst bijwonen, naar het Nowodewitsji-klooster. Een toegewijde
vrouw gaf de Lopoechins een wenk. Deze haastten zich met hun talrijke
familie circa veertig man naar het klooster, Zij vulden de hele kerk.
All en waren zij mager, boosaardig, klein van stuk en met hun onrustige
blikken keken zij doordringend naar de tsaritsa. In een zorgvuldig bewaakte, gesloten slee bracht men Jewdokia, die het bestierf van angst. Natalja
Kirillowna reikte haar de hand. Onderzoekend keek zij haar aan. Zij geleidde haar naar de sacristie en terwijl ze daar met het meisje alleen was,
bekeek zij het van top tot teen in het geheim. Het meisje beviel haar. Er
werd ditmaal nog niets beslist. Natalja Kirillowna vertrok, de ogen van
de Lopoechins glommen. ,
Een vreugdevolle gebeurtenis viel er in deze dagen van smart en droefheid voor: Wasili Wasiljewitsj' neef, vorst Boris Aleksejewitsj Golitsyn, die
van de Krimveldtocht uit Poltawa teruggekeerd was, had juist op de verjaardag van de regentes, voor de ogen van Sof ja stomdronken de dienst in
de Oespenski-kathedraal bijgewoond en was daarna aan tafel tegen Wasili
Wasiljewitsj van leer getrokken: „In de ogen van heel Europa heeft hij
ons geblameerd, wat weet hij van oorlogvoeren, hij hoort in een prieeltje
te zitten en gelukkige gedachten in een schrift te noteren." Daarna had hij
de hofbojaren uitgescholden en gesmaad, omdat zij „met hun buik dachten
en hun ogen van louter vet" niet meer te zien waren en omdat een ieder, die
er niet te lui voor was, Rusland met zijn blote handen kon veroveren."
Sedertdien was hij een veel geziene gast in Preobrazjenskoje.
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Boris Aleksejewitsj bekeek de bouwwerken van Pressburg, het exerceren
van'het Preobrazjenski- en Semjonowski-bataljon en schudde niet zoals de
andere bojaren deden spottend het hoofd, maar stelde geïnteresseerd vragen en was niet karig met lof. Bij het bezichtigen van de scheepsbouwwerkplaats zei hij tegen Peter:
Bij de verovering van Antium vielen zeeroversschepen in handen
van de Romeinen, maar die wisten niet, wat zij er mee moesten doen. De
bronzen voorstevens sneden zij af en maakten deze vast aan het spreekgestoelte op het forum. Pas toen ze geleerd hadden zelf schepen te bouwen
en op te tuigen, hebben zij de zeeën en de wereld veroverd.
Hij sprak lang met Karten Brandt, stelde zijn kennis op de proef en
raadde hem bij het Perejaslaw-meer, honderdtwintig werst van Moskou, een
proefwerf te bouwen. Hij stuurde naar de werkplaats een karrevracht
Latijnse boeken, bouwtekeningen, koperetsen en platen, waarop Hollandse
steden, werven, schepen en zeeslagen afgebeeld stonden. Hij schonk Peter
de geleerde Moorse dwerg Abram met zijn makkers Tomos en Seka, eveneens dwergen, de een achttien en de ander twintig duim hoog, om de boeken te vertalen. Zij hadden wonderlijke buisjes aan en droegen met pauweveren versierde tulbanden.
Boris Aleksejewitsj was rijk en machtig, ,had een uiterst scherp verstand,
deed in kennis voor zijn neef niet onder, was van nature echter een mateloze
drinker en stelde een vrolijk tijdverdrijf en gezellige makkers boven alles.
Natalja Kirillowna was in het begin bang voor hem. Zou hij niet door Sof ja
gestuurd zijn? Waarom zou anders zo'n belangrijke hoogwaardigheidsbekleder de machtige heren de rug toekeren en zich tot de zwakken wenden?
Maar er ging geen dag voorbij, of de met vier paarden bespannen brede
karos met de twee schrikaanjagende moren op de treeplank kwam de
binnenplaats van Preobrazjenskoje ratelend oprijden. Allereerst kuste
Boris Aleksejewitsj de tsaritsa-moeder de hand. Zijn wangen waren rood,
hij had een grote neus, onder de ogen trilden de gezwollen traanklieren,
de opgedraaide snor en de bijgeknipte en in het midden weggeschoren
baard roken naar muskus. Keek men naar zijn tanden, dan voelde men zich
onwillekeurig vrolijk worden, zo wit en stralend blonken zij. . .
10-182
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- Hoe heb je geslapen, tsaritsa? Toch niet van de eenhoorn gedroomd?
Ja, ik kom altijd maar bij jullie... Vergeef het me maar, als ik jullie soms
lastig val...
- Helemaal niet, vadertje, wij verheugen ons altijd je te zien... Wat
is er in Moskou voor nieuws?
- Vervelend, tsaritsa, ontzettend vervelend is het in het Kremlin... Het
hele paleis wordt door spinnewebben overspannen.. .
- Wat vertel je daar nu? Dat is toch zeker niet waar?
- In alle zalen dutten de bojaren op de banken... Verve-e-elend..
Het ziet er slecht uit, er is niemand die zich om iets bekommert... De regentes laat zich al drie dagen niet zien. Zij heeft zich in haar vertrekken opgesloten... Ik ging naar tsaar Iwan om hem de hand te kussen.
Zijne Majesteit lag droefgeestig op een hank in zijn vossepels en met viltlaarzen aan en vroeg mij : „Is het niet vervelend bij ons, Boris? De wind
huilt door de schoorsteen. Je zou er bang van worden. Zou dat niet op iets
duiden?..."
Natalja Kirillowna begreep tenslotte, dat hij schertste. Zij wierp hem een
blik toe en lachte.
- Alleen bij jullie, tsaritsa, krijgt men weer nieuwe moed. Je hebt een
flinke zoon gebaard en als je hem de tijd laat, zal hij verstandiger blijken
te zijn dan alle anderen. Hij kijkt wakker uit zijn ogen...
Als hij weg was, keek Natalja Kirillowna nog lang met stralende ogen.
Opgewonden liep zij in haar slaapkamer op en neer en gaf zich over aan
haar gedachten. Zo kijkt midden in een eindeloze stromende regen plotseling door de voortjagende wolken een flard blauw, een lokkende zonnestraal. Sonjka's troon staat dus niet al te vast, als zulke adelaars wegvliegen.
Peter was van Boris Aleksejewitsj gaan houden. Als hij hem begroette,
kuste hij hem op de mond. In veel dingen vroeg hij hem om raad of hij
verzocht hem om geld. De vorst weigerde hem nooit iets. Vaak nodigde
hij Peter samen met de generaals, meesters, pages en dwergen uit om in
Koekoej feest te vieren en altijd wist hij bizondere vermaken te bedenken.
Meer dan eens sprong hij overeind, verhit door de wijn, de ene wenkbrauw
.
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omlaag gericht, de andere opgetrokken, de tanden blinkend en de neus
rood aangelopen.
Dan citeerde hij Virgilius in het Latijn:
Wij prijzen de goden, die onze bekers vrijgevig met wijn vullen,
onze harten met vreugde en onze zielen met lavend voedsel...
Betoverd keek Peter hem aan. Buiten huilde de wind, die duizenden
wersten aflegde over vlakten, wouden en moerassen. Hier rukte de wind
het stro van het dak van een armzalige hut, daar slingerde hij een dronken
boer in een sneeuwhoop of luidde de met ijsbedekte klok in een van ouderdom scheefgezakte kerktoren. Maar hier binnen zag men verwarde pruiken,
rode gezichten, uit lange pijpen opstijgende rook en knisterende kaarsen.
Lawaai. Vrolijkheid.
Laat ons hier een onverbrekelijke drinkbroederschap stichten! —
Peter beval Nikita Zotow een oekaze te schrijven: ,Vanaf deze dag dienen
alle drinkers en dollemannen zich 's zondags te verzamelen om gemeenschappelijk de Griekse goden te prijzen." Lefort stelde voor bij hem samen
te komen. Sedertdien werd dat een gewoonte. Zotow, zijnde de ergste drinkebroer, werd benoemd tot hogepriester en kreeg een fles, die hij aan een
ketting om zijn hals moest dragen. Aleksasjka werd schaamteloos naakt op
een biervat neergezet en zong zulke liedjes, dat de toehoorders niet meer
konden van het lachen.
In Moskou drongen de geruchten over deze bijeenkomsten door. Ontzet
fluisterden de bojaren: ,,In Koekoej hebben die vervloekte Duitsers van
de tsaar definitief een dronkaard gemaakt, zij belasteren God en vereren
de duivel." In Preobrazjenskoje verscheen vorst Priïmkow-Rostowski, een
godvrezende grijsaard. Hij boog voor Peter tot op de grond en sprak een
uur lang in het kerksl avisch op gezwollen toon, hoe men de Byzantijnse
eerwaardige gebruiken en het orthodoxe geloof, waarop Rusland alleen
steunde, in stand moest houden. Peter hoorde zwijgend toe (hij was met
Aleksasjka in de eetzaal aan het schaken, zij zaten in het schemerlicht) .
Toen duwde hij het schaakbord met de stukken opzij en begon op zijn
nagels bijtend de zaal op en neer te lopen. De vorst, mager en met een lan..
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ge baard, sprak nog steeds door en hief de mouwen van zijn zware pels
omhoog... Geen mens was het meer, een hinderlijke schaduw, een borende
kiespijn, verveling. Peter fluisterde Aleksasjka iets in zijn oor. Deze gromde als een kater en verliet grijnzend het vertrek. Spoedig daarop hield een
slee stil voor de deur. Peter beval de vorst in te stappen en reed met hem
naar Lefort.
Daar zat Nikita Zotow op een hoge stoel aan tafel, een papieren kroon
op zijn hoofd, in de ene hand een pijp en in de andere een ganzeëi. Zonder
een spier te vertrekken maakte Peter een buiging voor hem en verzocht hem
om zijn zegen, waarop de hogepriester met pijp en ei hem voor het drinkgelag waardig zegende. Toen zetten allen (tegen de twintig man) een met
neusstem gezongen kerklied in. Vorst Priïmkow-Rostowski, die ' bang was
tegenover de tsaar blijk te geven van zijn naïeve onwetendheid, sloeg heimelijk onder zijn pels een kruis en spuwde stilletjes. Maar toen een naakte
man met een kelk in de hand op een vat klom en de tsaar en grootvorst
van heel Groot-, Klein- enzovoort met de vinger naar hem wees en met
dreunende stem verklaarde: „Dit is onze god Bacchus, die wij zullen aanbidden", werd vorst Priïmkow-Rostowski lijkbleek en wankelde. Bewusteloos werd de oude man naar de slee gedragen.
Vanaf deze dag kreeg Zotow op bevel van Peter de titel van „Allerbezopenste paus en hogepriester van de god Bacchus" en de vergaderingen bij Lefort heetten voortaan „Allerdolst en allerbezopenst concilie."
De tijding hiervan drong ook tot Sof ja door. Woedend zond zij de hofbojaar Fjodor Joerjewitsj Romodanowski om met Peter te praten. Peinzend
gestemd kwam hij uit Preobrazjenskoje terug.
Hij bracht aan de regentes verslag uit:
Pret en gekheid maken ze daar genoeg, maar er wordt ook iets tot
stand gebracht... In Preobrazjenskoje slapen ze niet...
Haat en onbestemde vrees vulden Sof ja's gemoed. Voor men er erg in
had gehad, was het wolvejong een wolf geworden.
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* 6 *
Onverwachts kwam Wasili Wasiljewitsj uit Poltawa aan. Toen het nog
maar nauwelijks dag was, waren de vertrekken en gangen van het paleis
al vol mensen. Het was een gegons als in een bijenkorf. Sofja had die nacht
niet kunnen slapen. Haar met goudbestikte, en met een net van paarlen
bedekte kleed - meer dan een poed woog het , de met robijnen, smaragden en diamanten ingelegde oude sieraden, de halsversiering en de gouden
ketting drukten zwaar op schouders en hals. Zij zat bij het raam, de lippen
samengeknepen, opdat zij niet zouden beven. Werka, haar vertrouwde,
ademde tegen de met ijs bedekte vensterruit en zei:
Moedertje, duifje, hij komt!
Zij pakte de tsarewna bij de ellebogen en hielp haar opstaan. Sofia
wierp een blik naar buiten : over de 's nachts gevallen sneeuw kwam vanaf
de Nikolski-poort een met zes appelschimmels bespannen statieslede. De
dieren hadden vederbossen op de kop en zilver-bewerkte tot op de grond
hangende kwasten aan het fluwelen tuig. Voor de paarden uit renden
snellopers in witte mantels en riepen: „Uit de weg, uit de weg!" Aan beide
kanten van het lage met brokaat bedekte koetswerk reden officieren met
ijzeren harnassen en korte ruitermantels. Voor tde Parade-trap hield de
stoet stil. De edelen vlogen, in het gedrang tegen elkaar opbotsend, naar de
slee om de vorst bij het uitstappen behulpzaam te zijn.. .
Het werd de regentes zwart voor de ogen. Werka ondersteunde haar weer,
— „ach wat heeft ze naar hem verlangd!" Met een hese stem bracht Sofja
uit:
Werka, geef mij de Monomach-kroon...
Zij merkte Wasili Wasiljewitsj pas op, toen zij in de Granowitaja-palata
de troon besteeg. In de kroonluchters brandden waskaarsen. De bojaren
zaten op de banken. Hij stond daar, weelderig gekleed, maar jaren ouder
geworden: zijn haard en snor waren langer geworden, de ogen ingevallen,
het gezicht gelig, de spaarzame haren kriskras op zijn hoofd...
Sofja kon haar tranen nauwelijks bedwingen. Zij rukte haar mollige,
om de pols door een armband eng omsloten, hete arm van de leuning van
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de troon los. De vorst knielde en kuate de hand even met de ruwe lippen.
Dat had Sofja niet verwacht en de rillingen liepen haar over de rug als
voorvoelde zij het onheil...
Het verheugt ons je te zien, vorst Wasili Wasiljewitsj. Wij zouden
willen horen, hoe het met je gezondheid is. ..
Zij schraapte haar keel
om haar stem niet zo hees te doen klinken.
Was God onze zaak die wij
je toevertrouwd hebben genadig... ?
Zij zat stralend van het goud, breeduit met roodgeschminkte wangen op
de troon van haar vader, die geheel uit ivoor gesneden was. Vier edelknapen stonden, zoals het gebruik voorschreef, zacht en stil, in het wit gekleed,
met hoge hermelijnen mutsen en kleine zilveren hellebaarden achter haar.
De bojaren flankeerden aan beide zijden, gelijk de heiligen in het paradijs,
de met een purperrood kleed bedekte verhoging van drie treden, waarop
de troon stond. Alles verliep waardig volgens het oeroude hofceremonieel
van de Byzantijnse keizers. Wasili Wasiljewitsj luisterde, met gebogen
knie, het hoofd naar beneden en de armen ter begroeting naar voren
gestrekt.
Sofja was uitgesproken. Wasili Wasiljewitsj verhief zich en dankte haar
voor haar genadige woorden. Twee doema-diaken zetten eerbiedig een stoel
voor hem neer. Nu kwam het belangrijkste: de reden waarom hij gekomen
was. Onderzoekend en wantrouwend keek Wasili Wasiljewitsj opzij naar
de rijen bekende gezichten, sommige zo mager als op de afbeeldingen van
heiligen, andere koperrood, kwaadaardig kijkend, opgeblazen van het nietsdoen, met gerimpeld voorhoofd; allen stonden voorover gebogen te wachten
op wat vorst Golitsyn zou zeggen om hun het geld uit de zak te kloppen.. .
Met veel omhaal begon Wasili Wasiljewitsj zijn rede... „Ik, de slaaf en
knecht van u, grootmachtige heersers, tsaren en grootvorsten, smeek u,
grootmachtige tsaren, op mijn knieën, dat gij, grootmachtige tsaren, mij,
uw knecht Waska samen met mijn makkers voortaan, zoals ook tot dusverre,
uw gunst niet zult willen onthouden en bevelen, dat de beeltenis van onze
heilige meesteres, de moeder Gods, de genaderijke hemelkoningin en reine
maagd Maria uit het Donskoj-klooster aan uw onoverwinnelijk en zegevierend leger wordt gezonden, opdat de Heilige Jonkvrouw zelve uw leger,

.
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scharen zal aanvoeren, deze voor onheil bewaren en een glorieuze zege op
uw vijanden zal willen bewerkstelligen..."
Hij sprak lang. De benauwde lucht en de uitwaseming van de zwetende
bojaren verdichtten zich tot een lichtende nevel boven de opbrandende
kaarsen. Zijn uiteenzetting over de ikoon van de moeder Gods uit het
Donskoj-klooster was ten einde. Voor de schijn keken de bojaren een poosje
nadenkend en besloten toen de ikoon te sturen. Zij haalden verlicht adem.
Toen ging Wasili W asiljewitsj vastberaden op de hoofdvraag over: het was
nu de derde maand, dat de troepen geen soldij hadden ontvangen. De buitenlandse officieren, bijvoorbeeld overste Patrick Gordon, nemen het kwalijk, het kopergeld smijten zij op de grond en vragen om betaling in zilver
of als het anders niet gaat met sabelbont... De kleren van de mensen zijn
versleten, viltlaarzen zijn er niet, het hele leger loopt op bastschoenen en
ook die zijn er niet genoeg. .. Maar in februari begint de veldtocht. .. Als
de zaak maar niet weer op smaad en schande uitloopt...
- Hoeveel geld verlang je van ons vroeg Sofja.
- Vijfhonderdduizend in zilver en goud.
De bojaren kreunden van ontzetting. Sommigen viel de stok of de kruk
uit de hand. Een luid rumoer van stemmen. Zij vlogen overeind en sloegen
zich met de lange mouwen tegen de heupen: „Wee ons!..." Wasili Wasiljewitsj keek naar Sofja en zij antwoordde hem met een vurige blik. Stoutmoediger nog ging hij voort:
- Er waren bij mij twee monniken, jezuïeten uit Warschau, in het kamp.
Zij hadden geloofsbrieven van de koning van Frankrijk hij zich. Zij deden
een belangrijk voorstel. Gij (hij stond op en maakte een buiging voor
Sofja), Doorluchtige Heersers zoudt van deze zaak geen gering voordeel
kunnen hebben... Zij zeiden het volgende: op de zeeën zwerven veel zeerovers rond, dit brengt voor de Franse schepen op hun tochten rond de
wereld gevaren met zich mee, groot is het verlies aan waren . Maar over
Russisch grondgebied loopt een regelrechte en gemakkelijke weg naar het
Oosten, zowel naar Perzië en naar Indië, als ook naar China. Uitvoeren
kunnen jullie je waren toch niet, zo zeiden zij, daarvoor ontbreekt het de
Moskovische kooplieden aan geld. De Franse kooplieden zijn echter rijk.
.
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En waarom zonder enig nut de grenzen af te sluiten? Laat u toch onze kooplieden naar Siberië trekken, en nog verder, waar ze maar heen willen. Zij
zullen wegen banen door moerassen, werstpaaltjes neerzetten en poststations
stichten. In Siberië zullen ze bont kopen en met goud betalen en als ze erts
vinden, zullen ze zich ook op de mijnbouw toeleggen.
De oude vorst Priïmkow-Rostowski kon zich niet langer inhouden en viel
Wasili Wasiljewitsj in de rede:
- Wij weten niet eens, waar we ons bergen moeten voor onze eigen
ketters uit Koekoej, en nu wil jij ons nog vreemden op de hals schuiven.. .
Dat zou het einde van het ware geloof zijn!. . .
- Met moeite hebben we onder de gestorven tsaar de Engelsen van ons
en
riep Boborykin, een lid van de staatsdoema,
af kunnen schudden,
nu zullen we het juk van de Fransen op onze schouders nemen?... Dat zal
niet gebeuren!
Een ander, Zinowjew, bracht woedend uit:
- Wij moeten vast op ons stuk staan, opdat de eeuwige hoogmoed van
de vreemdelingen definitief gebroken wordt... En geenszins moeten we
hun het recht geven bij ons handwerk en handel te drijven. Wij moeten hen
tot bescheidenheid brengen... Wij zijn het Derde Rome.. .
- Juist, juist, vielen de bojaren luidkeels bij.
Wasili Wasiljewitsj keek om zich heen, zijn ogen schoten vuur van toorn
en zijn neusvleugels trilden. . .
- Mij gaat het Rijk niet minder ter harte dan u. .. (Hij verhief zijn
stem.) Mijn borst. .. (Hij sloeg met de ringen tegen zijn harnas) , mijn
borst heb ik met mijn nagels ontvleest, toen ik hoorde, welk een smaad de
Franse minister onze buitengewone gezanten Dolgoroeki en Mysjetski aangedaan heeft... Zij kwamen met lege handen o m geld vragen en verspeelden hun eer... (Vele bojaren snoven luid.) Maar als zij de koning van
Frankrijk een voordelig aanbod hadden kunnen doen, dan zouden de drie
miljoen livres allang in de keizerlijke schatkist liggen. De jezuïeten hebben
het mij bij het evangelie bezworen: de grootmachtige tsaren behoeven maar
toe te stemmen in hun voorstel en als de staatsdoema het bevestigt, dan
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stellen zij zich met hun hoofd garant, dat voor het begin van de lente de
drie miljoen lívres in ons bezit zullen zijn.
Nu bojaren, denkt nog maar eens over de zaak na,
zei Sofja, —
het is een belangrijke kwestie.
Dat was gemakkelijk gezegd
over zo'n zaak nadenken. Zeker, ze
hadden al eens zo'n tijd gehad -- na de grote beroering, dat de vreemdelingen zich als aasgieren op Rusland stortten, handel en handwerk aan
zich trokken en de prijzen van alle waren drukten. Bijna voor niets hadden
de landheren hun vlas, hennep en koren moeten leveren. Daarbij hadden
de vreemdelingen de Russen geleerd Spaans fluweel, Hollands linnen,
Franse zijde te dragen, in karossen te rijden en op Italiaanse stoelen te
zitten. Onder de gestorven tsaar Aleksej Michajlowitsj hadden zij het buitenlandse juk afgeschud! zelf zouden ze hun waren over zee vervoeren.
Uit Holland liet men meester Karten Brandt komen en bouwde met de
grootste inspanning het schip „Adelaas", maar daar bleef het bij, want er
waren geen ervaren zeelui te vinden. Ook het geld was krap. Daarbij kwam,
dat de zaak veel kopzorg meebracht. De „Adelaar" rotte weg op de Wolga
bij Nizjni Nowgorod. En weer drongen de vreemdelingen zich op en probeerden hun handen tot de ellebogen in de Russische zakken te steken.. .
Wat viel hier lang over te denken? De vijfhonderdduizend roebel voor de
oorlog tegen de chan zouden ze wel op tafel moeten leggen, Golitsyn ging
zonder geld niet weg... Wat probeert hij ons handig te lijmen met die drie
miljoen ! Je zou het warm krijgen van het nadenken...
Zinowjew nam zijn baard in de hand en zei:

- We zouden de buitenwijken en nederzettingen een nieuwe belasting
kunnen opleggen... Misschien op het zout...
Vorst Wolkonski, een scherpzinnige grijsaard, antwoordde:
- Bastschoenen zijn nog belastingvrij .. .
- Inderdaad, inderdaad,
vielen de bojaren luidkeels bij,
de
boeren verslijten twaalf paar bastschoenen per jaar, wij hoeven maar een
kopeke per paar te heffen en dan kunnen wij de chan verslaan.
.

..

De bojaren waren opgelucht. De uitweg was gevonden. De een wiste zich
het zweet van het voorhoofd, de ander draaide met zijn duimen en haalde
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tevreden adem. Weer anderen lieten opgelucht in hun pels een wind. Zij
waren Wasili Wasiljewitsj te slim afgeweest. Hij gaf zich echter niet gewonnen. Tegen de etiquette in sprong hij op en stampte met zijn stok op de
grond.
Waanzinnigen! Jullie zijn straatarm en een vermogen smijten jullie
in de modder! Jullie hongeren en stoten de hand weg, die jullie brood wil
reiken. .. Heeft God jullie verstand dan beneveld? In alle christelijke landen, en er zijn er, die kleiner zijn dan een district bij ons, bloeit de
handel, verrijken de volkeren zich en zoekt een ieder zijn voordeel...
Alleen wij zijn niet uit onze slaap op te schrikken... Als bij een pestepidemie lopen de mensen vertwijfeld alle kanten uit... De bossen wemelen van
rovers. .. En ook die zwerven maar op goed geluk rond. Spoedig zal men
de Russische aarde een woestijn kunnen noemen! Hierheen Zweden, Engelsen, en Turken, maken jullie je maar van het land meester.. .
Door de mateloze ergernis sprongen Wasili Wasiljewitsj de tranen in
de blauwe ogen. Sofja boorde haar nagels in de leuning, boog van de troon
voorover, ook haar wangen trilden.
De Fransen mogen wij onder geen voorwaarde in het land toelaten,
zei de bojaar, vorst Fjodor Joerjewitsj Romodanowski met diepe stem.
Sofja doorboorde hem met haar blik. De bojaren verstomden. Met moeite
schoof hij van de bank en stond op met korte benen, een brede rug en gladgekamd haar op het kleine hoofd dat diep in de schouders weggezonken
was. Je werd koud, als je naar zijn donkere spleetogen keek. Zijn baard had
hij voor kort geschoren, zijn snor opgedraaid en zijn haakvormige neus
overschaduwde zijn dikke lippen. Wij hebben de Franse kooplieden niet
nodig: zij zullen ons het laatste hemd van het lijf trekken... Zo is het...
Onlangs ben ik in Preobrazjenskoje bij de tsaar geweest... Spel en grapjes... Zeker... Maar een spel met een diepere zin. Duitsers, Hollanders,
handwerkers, scheepsbouwers, officieren, zij kennen allen hun vak...
Twee regimenten, het Semjonowski- en het Preobrazjenski-regiment.
Daar kunnen onze strelitzen niet tegen op. Wij hebben de buitenlandse kooplieden niet nodig, maar zonder buitenlanders gaat het niet... Er moeten
ertssmelterijen gebouwd worden; weverijen, leerlooierijen, glasblazerijen,
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zaagmolens, net als in Koekoej, moeten er komen. Ook een vloot
moeten we hebben. Maar laten we vandaag besluiten een belasting op de
bastschoenen in te voeren... Wat zullen we daarmee, laten we het maar
besluiten, het is mij goed...
Vol gemaakte woede schudde hij zijn dikke gezicht met de opgedraaide
snor, deed een stap achteruit en ging op de bank zitten. .. Op deze dag
kwam de bojarendoema niet tot een definitieve beslissing...
* 7

Op een ijzige avond verzamelden zich in de osteria vele gasten. Een
onnozele knecht gooide steeds nieuwe berkeblokken op het vuur. „o, wat
is het bij jou heet, Mons!" De gasten dobbelden, kaartten, laaten en
zongen. Johann Mons brak het derde vat bier aan. Hij had zijn gewatteerde
vest uitgedaan en liep in zijn wollen hemd rond. Zijn hals was blauw aangelopen. „Hé, Johann, je moest eens een beetje buiten in de vorst gaan
staan, je bent te volbloedig." Mons glimlachte verstrooid. Hij wist zelf
niet, wat hem scheelde. Het leek, of het geroezemoes heel ver weg was, en
zijn ogen vulden zich met tranen. Hij wilde juist tien kruiken bier opnemen,
maar zag er geen kans toe; het bier gulpte over de rand. Een gevoel van
uitputting kwam over hem. Hij duwde de deur open, ging naar buiten in
de vorst en leunde tegen 'de pijler van het afdakje. Hoog aan de hemel
stond de ijzige maan omgeven door drie reusachtige kransen in alle kleuren
van de regenboog. De lucht was vol glinsterende vorstnaalden. .. De grond,
de struiken en de daken waren met sneeuw bedekt. De aarde leek vreemd,
de hemel leek vreemd, alles leek doods. Hij hijgde steeds sneller. Met on-

gelofelijke snelheid kwam er iets op hem toe... Ach, kon hij nog maar een
keer een blik werpen op zijn Thuringse geboortegrond, waar in het dal tussen de bergen, aan het meer dat gezellige stadje lag! . . De tranen liepen
hem over de wangen. Een stekende pijn ging door zijn hart... Hij tastte
naar de deur, opende haar met moeite, en het licht van de kaarsen, de dansende gezichten van de gasten leken hem asgrauw. Hij voelde een kramp
in zijn borst, een gesmoorde schreeuw --- en hij zakte in elkaar. . .
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Zo stierf Johann Mons. Zijn dood wekte bij alle Duitsers verdriet en
verbazing. Hij liet Mathilde als weduwe achter met vier kinderen en drie
zaken : de osteria, een molen en een juwelierszaak. Zijn oudste dochter
Modesta had hij juist die herfst God zij dank uitgehuwelijkt aan een brave
man, de luitenant Fjodor Balk. Anna en de twee jongsten, Philomon en
Willem, bleven als wezen achter. Zoals het vaak gaat, bleek na de dood
van het gezinshoofd de vermogenstoestand niet zo schitterend, er kwamen
schuldbrieven te voorschijn. De molen en de juwelierszaak moesten ter voldoening van de schulden van de hand gedaan worden. In deze droevige tijd
kwam Lefort de achtergeblevenen met geld, raad en daad te hulp. De weduwe behield het huis en de osteria, en Mathilde en Annchen vergoten hier
dag en nacht bittere tranen.

- Moedertje,
heeft u me laten roepen?
- Ga zitten, Petenka, mijn engel.
Peter liet zich op een bankje neervallen en nam geërgerd de slaapkamer
van zijn moeder op. Natalja Kirillowna zat tegenover hem en lachte teder
en spottend. Ach, wat was hij smerig en wat waren zijn kleren kapot. Om
zijn vinger had hij een lapje. Zijn haar zat in de war. Donkere schaduwen
onder de ogen, onrustig de blik...
- Petroesja, mijn engel, word nu eens niet boos en luister eens naar
me...
- Ik luister, moedertje...
- Ik wil je laten trouwen...
Dadelijk sprong Peter op, zwaaide met zijn armen, beende van de verlichte ikonen naar de deur en weer terug en dan weer dwars door de kamer. Hij ging zitten. Hij gooide zijn hoofd achterover... Zijn grote voeten
draaide hij binnenwaarts...
- Met wie?
- Ik heb er een op het oog, en mooi dat ze is, een wit duifje.
Natalja Kirillowna boog zich over haar zoon, streek hem over zijn haar
.
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en probeerde hem in de ogen te kijken. Zijn oren kleurden zich dieprood.
Met een lichte beweging van zijn hoofd onttrok hij zich aan haar hand en
sprong weer op:
Ik heb nu werkelijk geen tijd, moedertje... Werkelijk, ik heb allerlei
dingen te doen... Als het dan niet anders kan, maak het dan maar in
orde. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd.. .
Met zijn schouder de deurpost rakend, verliet hij, mager en voorovergebogen, de kamer, rende als een bezetene door de gang en sloeg ergens
in de verte dreunend een deur dicht.

}/iercle

JiooM^\j

wasjka Browkin (de vader van Aljosjka) bracht een wagen
met bevroren gevogelte, meel, erwten en een vat zuurkool
over de besneeuwde weg naar Preobrazjenskoje. Het was de
afdracht voor de tafel van Wasili Wolkow. De opzichter had
het ij de boeren ingezameld en bevolen het eer het bedierf naar de heer te
brengen in het paleis waar deze diende en waar hij als kamerjonker een vertrek met eigen provisieruimte had.
Toen Iwasjka Browkin het binnenplein opreed schrok hij en nam zijn
muts af. Een menigte rijkgetooide sleeën en koetsen op glijijzers stonden voor
de stoep. Rijk geklede knechten stonden op een kluitje in de ijzige morgenlucht met elkaar te praten. Met vosse- en wolvestaarten versierde paarden
schopten speels in de blanke sneeuw. De hengsten, die al lang stonden te
wachten, hinnikten boos. Rond de dampende mest tripten bedrijvig de mussen.
Kamerjonkers in met goud bestikte kaftans en officieren in buitenlandse
mantels met rode kragen en golvend vrouwenhaar liepen de trap op en af.
Iwasjka Browkin herkende ook zijn eigen heer. De keizerlijke tafel had
Wasili Wolkow goedgedaan, zijn baardje krulde, met zijn hand aan de zijden gordel liep hij gewichtig rond.
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„Ach, ik zal hier wel lang moeten wachten, ik kom ongelegen!”
dacht
Iwasjka. Hij nam zijn paard het bit uit de mond en gaf het wat hooi. Een
hond van de tsaar kwam naderbij, keek hem met zijn gele ogen streng aan
en knorde... Onderdanig streek Iwan alle plooien uit zijn gezicht weg:
„Hondje, lief hondje, wat is er dan?..." Het zatte beest ging God zij dank
zonder te bijten verder. Een breedgeschouderde stalknecht kwam voorbij.
- Zeg landloper, wat haal jij in je hoofd. Is er geen andere plaats
waar je je paard kunt voederen?.. .
Op dit moment werd de stalknecht gelukkig juist geroepen, anders was
het Iwasjka wellicht slecht vergaan. Hij nam het hooi weg en deed het
paard het bit weer in de mond. Juist klonk van de paleistoren liefelijk
klokgelui. Knechten snelden heen en weer: sommigen sprongen op de
bijpaarden, anderen op de treeplanken, de grimmig kijkende koetsiers met
brede achterwerken grepen naar de teugels. De kamerjonkers stelden zich
op de traptreden op met hun muts scheef op één oor. Uit het paleis stroomde de bruiloftsstoet: knapen met ikonen, jongelingen met lege schalen,
kostbare mutsen, groene, brokaten, en roodfluwelen mantels en pelzen,
vlamden tegen de witte sneeuw en onder de met rijp bedekte treurberken.
Ter wille van de betamelijkheid sloeg Browkin een kruis. De bojaren
kwamen naar buiten... In hun midden liep een vrouw met vele pelzen aan,
de een nog kostbaarder dan de ander. Haar wenkbrauwen onder de gekartelde kap waren met een dikke laag witte schmink bedekt, de oogleden
tot aan de slapen blauw bijgetekend, de ronde wangen donkerrood geverfd. . . Haar gezicht was zo rond als een pannekoek... Een lijsterbessetak
hield zij in de hand. Zij was mooi en opgewekt, blijkbaar dronken... Zich
steunend op de armen van twee begeleiders schreed zij de trap af. De
dienstmeisjes, die Iwasjka passeerden, riepen:
- Kijk, meisjes, daar komt de huwelijksbemiddelaarster.
- Zij gaat het slaapvertrek versieren.. .
- En voor het jonge paar het huwelijksbed opmaken.
Met luid geschreeuw dreven de stalknechten de paarden aan, de lucht
zong van de klingelende bellen, de ijzers knersten, rijp stoof van de
berken naar beneden en de sleestoet zette zich in beweging, de vlakte
..
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over in de richting van de blauwgrijze rookwolkjes van Moskou. Met
open mond stond Iwasjka te kijken. Iemand voegde hem op strenge
toon toe:
- Word eens wakker, stomkop.
Voor hem stond Wasili Wolkow. En zoals het een heer betaamde met
toornig opgetrokken wenkbrauwen, een strenge oogopslag en een doorborende blik.
- Wat kom je brengen?
Iwasjka maakte een diepe buiging in de sneeuw, haalde uit zijn boezem
de brief van de rentmeester te voorschijn en overhandigde deze. Wasili
Wolkow ging breeduit staan, en begon met gefronste wenkbrauwen te lezen:
„Genadige heer, doorluchtige gebieder, wij zenden je voorraad voor de tafel
van Uwe Doorluchtigheid. Vergeef ons om Gods wil, dat wij niet zoveel
bijeen hebben kunnen brengen als verleden jaar: er zijn minder geslachte
ganzen bij en helemaal geen kalkoenen. De lieden in het dorpje van Uwe
Genade zijn totaal verarmd, vijf man zijn voortvluchtig, we weten niet, hoe
we het voor je kunnen verantwoorden... Sommigen zijn van honger nauwelijks meer in leven, met het graan zijn we maar net tot Pokrow toegekomen. De mensen eten melde. Daarom hebben we niet alles bijeen kunnen
rengen.
Wasili Wolkow haastte zich naar de wagen: Laat zien! Bevend
van angst legde Iwasjka de lading bloot... Uitgemergelde ganzen, blauwaangelopen kippen, klonterig meel...
- Wat heb je me daar meegebracht? Waar durf je mee aankomen,
schurftige hond ! brulde de razend geworden Wolkow. Dieven zijn
jullie ! Stelen, dat kunnen jullie ! Hij griste de zweep uit de kar en sloeg
op lwasjka los. Deze stond daar blootshoofds en probeerde niet eens de
slagen te ontwijken. Hij knipperde slechts met zijn ogen. De boer was
sluw, hij dacht: het ergste is voorbij, laat hij maar slaan, door een
schapepels voel je het toch niet...
De steel van de zweep brak in tweeën. In zijn woede pakte Wolkow
Iwasjka bij de haren. Op dat ogenblik kwamen uit het paleis twee mannen
in legerjassen snel aanlopen. Iwasjka dacht: „Die komen hem te hulp, nu
.
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is het met me gedaan..." De voorste, die de kleinste was, stortte zich plotseling op Wolkow en stompte hem in zijn zij... De heer viel bijna en liet
Iwasjka's haar los. De andere die groter was, met blauwe ogen en een lang
gezicht, lachte hartelijk. Toen begonnen ze alle drie elkaar uit te schelden.
Iwasjka sloeg de schrik om het hart en hij liet zich weer op de knieën vallen... Wolkow brulde:
Deze belediging neem ik niet! Het zijn beiden mijn horigen! Ik zal
ze genadeloos af laten ranselen... Zelfs de tsaar heeft niet het recht mij
te bevelen!
Toen kneep de blauwogige een oog dicht en viel hem in de rede:
- Een ogenblik, een ogenblik, herhaal dat nog eens... Heeft de tsaar
niet het recht jou te bevelen? Heb je die opstandige woorden gehoord,
Aljosja? (Tot Iwasjka) Heb jij het ook gehoord?
- Laat toch, Aleksandr DaniIytsj... Waska Wolkows toorn was op slag
verdwenen. --- Ik was buiten mezelf, toen ik dat zei, buiten mezelf... Met
zo'n knecht zou je ook je zelfbeheersing verliezen...
- Laten we naar Pjotr Aleksejewitsj gaan, daar kunnen we de zaak
uitpraten.
Aleksasjka stapte op het paleis toe, Wolkow liep achter hem aan en' probeerde hem halverwege aan zijn mouw terug te houden. De derde volgde
hen niet, maar hij bleef bij de kar achter en zei zacht tot Iwasjka:
- Vader, ik ben het immers... Heb je me niet herkend? Ik ben het,
Aljosja.
Iwasjka werd nu helemaal bang. Hij wierp hem een verstolen blik toe.
Een keurig geklede jonge man stond voor hem. Hij had een mantel aan van
kostbaar laken, glimmende knopen, een pruik tot op zijn schouders en een
ruitersabel opzij. Zou dat Aljosja zijn... Wat moest hij beginnen? Iwasjka
antwoordde dubbelzinnig:
- Natuurlijk, hoe zou ik niet... Als men vader is...
- Goedendag, vader.
- Goedendag, edele jongeling.
- Hoe is het bij ons thuis?
- God zij dank...
11--182 161

- Hoe gaat het jullie?
- God zij dank.
- Vader, herken je me dan niet.. .
- Het kan zijn.. .
Toen Iwasjka zag, dat er geen slaag en ellende meer te duchten waren,
zette hij zijn muts op, raapte de gebroken zweep op en begon geërgerd de
kar weer met bastmatten dicht te dekken. Maar de jonge man ging niet
weg, hij liet hem niet met rust. Zou het toch de verdwenen Aljosjka zijn?
Maar wat gaf het, dat vogeltje was te hoog gevlogen. Zou het verstandig
zijn hem te herkennen, of vas het beter hem niet te herkennen?. .. Nog
steeds hield Iwasjka een oog listig toegeknepen.
- Ik moet eigenlijk nog hier vandaan naar Moskou, mijn ouwe heeft
me opgedragen zout te kopen, maar ik heb geen stuiver op zak... Als u
me vijf altynen of acht kopeken zou willen geven. U hoeft niet bang te zijn,
dat u het niet terugkrijgt, wij kennen elkaar immers. . .
- Vader, mijn eigen vader...
Aljosjka haalde een handvol kleingeld uit zijn zak en geen koper, maar
zilver: zeker wel drie roebel of nog meer. Iwasjka verstarde. En toen hij
het geld in zijn hand, zo hard als een schepnap, voelde, liep er een rilling
over zijn rug en knikten zijn knieën als vanzelf om een voetval te doen. . .
Aljosja maakte een afwerend gebaar en rende weg... „Ach zoontje,
ach zoontje", mompelde Iwasjka zachtjes. Met zijn ogen knipperend
keek hij snel rond, of niemand van het personeel het geld gezien had.
Twee halve kopeken stak hij achter zijn kiezen voor alle veiligheid en
borg de rest in zijn muts. Snel laadde hij de wagen uit, overhandigde
alles, wat hij meegebracht had tegen ontvangstbewijs aan een knecht
van zijn heer en joeg, het paard met de leidsels aansporend, naar Moskou.
De woorden „Zelfs de tsaar heeft niet het recht mij te bevelen" hadden
Waska Wolkow zwaar kunnen opbreken. Hij zou onverbiddelijk met de
beulen van de geheime kanselarij kennis gemaakt hebben... Maar toen hij
met Aleksasjka in de hal stond, klampte hij zich aan zijn arm vast,
liet zich een paar passen over de grond meeslepen en smeekte hem onder
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tranen de robijnen ring, die hij zich van de vinger gerukt had, te willen
aannemen...
— Onthou dit, jonker, smeerlap, — zei Aleksasjka en stak de kostbare
ring aan zijn middelvinger, — het is de laatste keer, dat ik je uit de nood
help... Bovendien zul je Aljosja Browkin voor de hem aangedane belediging met geld of een stuk laken schadeloos stellen. Begrepen?
Hij wierp een blik op de robijn, schudde met een spottende lach zijn
pruik en liep op zijn hoge hakken schouderwiegend weg... Hoe lang was
het geleden, dat de mensen op de markten aan zijn haar trokken, als ze
zijn pasteitjes met bedorven hazevlees proefden? Tot welk een machtspositie had de jongen het intussen gebracht ! Met gebogen hoofd slenterde
Wolkow naar zijn kamer. Hij sloot de koffer met het welluidend klinkende
slot open en zocht zorgvuldig een stuk laken op. Hij huilde bijna, zo ging
het hem aan zijn hart en zo krenkend was het voor hem het stuk laken te
moeten weggeven. .. En aan wie? Aan een boerenzoon, zijn eigen knecht,
die met de zweep over zijn snuit diende te krijgen, moest hij het geven!
Het was hem zwaar te moede. Hij 'riep zijn knecht:
— Breng dat aan de tamboer van de eerste Preobrazjenski-compagnie,
Aleksej Browkin, — zeg hem, dat ik hem laat groeten, opdat er een goede
verstandhouding tussen ons zal zijn... — Plotseling balde hij zijn vuist
en voer woedend tegen de knecht uit: — Grijns niet, anders sla ik de tanden1
uit je mond.. . Spreek rustig met Aljosjka, menselijk en voorzichtig, — hij
is een schurk en we moeten voor hem oppassen.
Aleksasjka Mensjikow zocht in alle vertrekken naar Peter. Overal waren
bedienden bezig de banken en vensterbanken met prachtige feestelijke
kleden te tooien, tapijten te spreiden en gordijnen, die jarenlang in kisten
gelegen hadden, op te hangen. Met paarlen bestikte sluiers werden om de
heiligenbeelden aangebracht... De lampen werden gevuld. Hamerslagen,
en dreunende voetstappen weerklonken door het hele paleis.
Peter vond hij alleen in het juist door de huwelijksbemiddelaarster
versierde slaapvertrek, een zijgebouwtje zonder de gebruikelijke aardlaag
op het dak (opdat het jonge paar niet onder de aarde zou slapen, gelijk
in een graf). Peter droeg de tsarenkleding, die voor kleine ontvangsten
11.
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bestemd was. In zijn hand hield hij nog steeds het zijden doekje, dat men
hem bij de ontmoeting met de huwelijksbemiddelaarster overhandigd had.
Het doekje had hij met zijn tanden aan stukkengebeten. Peter wierp een
vluchtige blik op Aleksasjka en werd vuurrood:
- Mooi versierd,
zei Aleksasjka op welluidende toon,
zo netjes
klaargemaakt als voor de engelen in het paradijs...
Peter deed zijn samengeknepen mond open en lachte schel. Hij wees
naar het bed:
- Wat een onzin.
- Als het jonge vrouwtje mooi en warm blijkt te zijn, dan is het geen
onzin. Mein Herz, ik kan me niets heerlijkers indenken.
- e liegt het vast...
- Ik weet het van mijn veertiende jaar al af... En met wat voor deernen heb ik me al niet afgegeven... Maar de jouwe moet, naar men zegt,
werkelijk een schoonheid zijn..
Peter herademde even. Opnieuw wierp hij een blik op het uit balken
opgetrokken vertrek, waarin aan drie muren heel hoog vensters met glasin-lood waren aangebracht. Langs de muren tussen de vensters hingen Perzische tapijten met ingeweven vogels en eenhoorns. In de hoeken staken
vier pijlen met aan ieder veertig sabelbontvellen en aan de punt een tarwebrood. Op twee aan elkaar geschoven banken met zevenentwintig roggeschoven, op zeven donzen bedden was een zijden bed met talloze kussens
in met paarlen bestikte slopen gespreid. Op het bovenste kussen prijkte een
bontmuts. Aan het voeteneinde lagen dekens van martervellen. Naast de
legerstede stonden vaten van lindehout met tarwe, rogge, haver en gerst.
vroeg Peter.
- Heb je haar werkelijk nog niet te zien gekregen?
- Aljosjka en ik hebben het personeel omgekocht en zijn op het dak
geklommen... Maar het baatte ons geen zier... De bruid zat in het donker
en de moeder week geen moment van haar zijde, zij vrezen, dat de boze
blik haar zou kunnen beheksen... Zelfs het vuilnis mag niet uit haar kamer
weggebracht worden... Haar ooms, de Lopoechins, houden, met musketten
en sabels bewapend, dag en nacht de wacht...
- Weet je iets van Sof ja?
,
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- Ze was razend, maar ze kan je toch niet verbieden te trouwen? Pas
op, mein Herz, dat je niets eet en niets drinkt, als je met je jonge vrouw
aan tafel zit... Als je dorst krijgt, geef je mij een wenk, dan zal ik je een
beker reiken, waar je uit kunt drinken...
Peter beet weer in het aan flarden gereten zakdoekje.
- Zullen we naar de kolonie gaan? Maar niemand mag er iets van
weten... Een uurtje maar... Nu?
- Dring niet aan, mein Herz, zet nu Mons maar uit j e hoofd.
Peter rekte zijn hals, zijn neusvleugels zwollen, hij werd bleek:
- Je durft mij tegen te spreken! (Hij pakte Aleksasjka bij de borst, —
Hij snoof,
de knopen vlogen in het rond) . Je bent brutaal geworden.
schudde Aleksasjka nog eens door elkaar, liet hem toen los e n zei op wat
rustiger toon: Breng mij een wat eenvoudiger pels... Ik ga naar de tuin
en daar kom jij met een slee voor...
* 2 *

De bruiloft werd in Preobrazjenskoje gevierd. Behalve de Narysjkins
en de verwanten van de bruid waren er weinig genodigden; enige hofbojaren, waaronder Boris Aleksejewitsj Golitsyn en Fjodor Joerjewitsj Rornod.anowski. Natalj a Kirillowna had hem verzocht de plaats van Peters vader
in te nemen. Tsaar Iwan was door ziekte verhinderd. Sofja ondernam die
dag juist een pelgrimstocht.
Alles verliep volgens de oude gebruiken. De bruid werd in alle vroegte
naar het paleis gebracht en daar gekleed. De kamermeisjes die van tevoren
in de badkamer gewassen waren, zongen zonder onderbreking met kroontjes
op het hoofd en met bontgevoerde jakjes aan. Terwijl zij zongen, trokken
de vrouwen der bojaren en de vriendinnen de bruid een fijn hemdje en
kousen aan, hier overheen kwam een lang roodzijden hemd met manchetten,
die met paarlen bestikt waren, een gewaad van Chinese zijde met wijde tot
op de grond reikende mouwen, die op wonderschone wijze met bloemen
en dieren geborduurd waren. Om haar hals kreeg zij een kraag van beverbont, versierd met diamanten, die haar schouders geheel bedekte en die zo
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strak aangehaald werd, dat Jewdokia bijna stikte. Over het zijden gewaad
kwam een wijd kleed van bosbeskleurig laken met honderdtwintig geëmailleerde knoopjes en daar weer overheen een met zilver doorwerkt en met
licht bont gevoerde omslagdoek en een zwaar met paarlen bestikte mantel.
De vingers tooiden zij met ringen en de oren met zwaar neerhangende,
rinkelende oorbellen. Het haar vlochten zij zo stijf, dat de bruid geen kans
meer zag met haar ogen te knipperen en de vlecht omwonden zij met talloze
linten. Op haar hoofd kreeg de bruid een hoge kroon in de vorm van een
versterkte stad.
Tegen drie uur was Jewdokia Larionowna reeds meer dood dan levend,
wasbleek zat zij op een sabelbontkussen. Ze kon zelfs de aanblik niet
meer verdragen van het suikerwerk, dat de bruidegom haar in een eiken
schrijn ten geschenke had gestuurd: dieren van suikerkandij, peperkoeken
met ingeprente afbeeldingen van heiligen, in honing gebraden augurken,
noten en rozijnen, en sappige appels uit Rjazan. Zoals het gebruik vereiste,
bevatte de schrijn ook een besneden benen naaidoosje en een tweede doosje
van verguld koper met ringen en oorbellen. Bovenop lag een bundel berketwijgen: de roe.
De vader van de bruid, opperkamerheer Larion Lopoechin die zich van
deze dag af Fjodor moest laten noemen, kwam ieder ogenblik het vertrek
binnen, ging dan met de tong over zijn droge lippen : „Nu, hoe staan de
zaken, hoe is het met de bruid?" Zijn kleine, blauwgeaderde neus was
helemaal spits geworden. .. Hij trippelde wat, dan scheen hem iets in te
vallen en weg was hij. Haar moeder, Jewstigneja Anikitowna, zat reeds lang
bijna wezenloos tegen de muur geleund. De stemmen van de kamermeisjes
die sedert het aanbreken van de dag niets gegeten hadden, klonken hees.
De huwelijksbemiddelaarster kwam binnen. Haar drie voet lange mouwen
fladderden om haar heen:
-- Is de bruid klaar? Roep de bruiloftsgangers... Neem het brood,
steek de lantarens aan... Waar zijn de danseressen? Ach, wat weinig...
Bij de bojaar Odojewski hebben twaalf meisjes gedanst en hier trouwt nog
wel een tsaar. Ach, lieve mensen, kijk toch eens naar dat bruidje, —
zo schoon, het is niet te beschrijven... Ach, lieve mensen, mijn beste lieden,
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wat hebben jullie nu gedaan, dat zou mijn dood kunnen zijn... De bruid
is niet gesluierd... Het belangrijkste is vergeten... Waar is de sluier dan
toch, de bruidssluier?
Men wierp een witte doek over de kroon van de bruid, de armen werden
onder de doek gekruist op de borst gelegd en men beval haar het hoofd
naar beneden te houden. Jewstigneja Anikitowna barstte in snikken uit.
Larion kwam aanstuiven als bestormde hij een vesting, met in zijn uitgestoken handen een heiligenbeeltenis om zijn dochter te zegenen. De danseresjes
zwaaiden met hun doekjes, huppelden wat en draaiden rond:
De roes en de hop zijn op 't bruiloftsfeest
Van oudsher de eregasten geweest:
Wat is heerlijker dan dit groene gewas!...
Wat maakt vrolijker dan een krachtig glas!...

De dienaren hieven de schalen met de broden omhoog. Achter hen liepen
de lantaarndragers met aan stangen bevestigde lantaarns van mica. Twee
kaarsdragers droegen de een poed zware bruidskaars. De bruidsjonkers,
Petka Lopoechin, een neef van de bruid in een met zilver geborduurde
mantel, een handdoek dwars om de borst, droeg een schaal met hop, zijden
doeken, sabelbont, bont van Siberische eekhoorns en een stapeltje gouden
munten. Achter hem liepen de ooms van de bruid, de roerigsten van allen,
beruchte querulanten en intriganten, zij maakten de weg vrij en verhinderden, dat iemand voor de bruid langs over de weg liep. Dan kwamen de
huwelijksbemiddelaarster en haar helpster en ondersteunden Jewdokia die
door de last van de zware gewaden, door het vasten en door de angst zo

uitgeput was, dat ze nauwelijks op haar benen kon staan. Achter de bruid
droegen twee oude bojarenvrouwen twee schalen, op de een lag een fluwelen vrouwenkap en op de andere geborduurde handdoeken, die als geschenken voor de gasten bestemd waren. Dan volgde Larion in rijke bontkleding die hij in de hele familie bij elkaar geleend had, een pas achter
hem liep Jewstigneja Anikitowna. De stoet werd gesloten door de verwanten van de bruid, die zich gehaast door de nauwe deuren en gangen
wrongen.
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Zo betraden zij de grote ontvangzaal. De bruid kreeg een plaats onder
de ikonen. De schaal met hop, bont en goud en de schotel met de broden
werden op tafel gezet, waar reeds zoutvaatjes, peperbusjes en azijnflesjes
stonden. Iedereen nam plaats in overeenstemming met zijn rang. Zij zwegen. Met droge ogen keken de Lopoechins star voor zich uit, als vreesden
zij een overtreding te zullen begaan. Onbewegelijk, met ingehouden adem
zaten zij daar. De huwelijksbemiddelaarster trok Larion aan zijn mouw:
Het is tijd.. .
Deze sloeg langzaam een kruis en stuurde de bruidsjonker naar de tsaar
om hem te zeggen, dat het tijd was de bruid te halen. Toen Petka Lopoechin
zich verwijderde, trilde zijn gladgeschoren en van achteren wat ingedrukte
hoofd. De lampen knisterden, anbewegelijk brandden de kaarsvlammetjes.
Het duurde lang. Af en toe kietelde de huwelijksbemiddelaarster de bruid
tussen de ribben om haar het ademen te verlichten.
De trappen in de gangen kraakten. Zij komen! Twee edelknapen traden
geluidloos binnen en gingen bij de deur staan. Fjodor Joerjewitsj Romodanowski, de plaatsvervangende vader van de bruidegom, verscheen in de
zaal. De ogen strak op de glinsterende beslagen van ide ikonen gericht,
sloeg hij een kruis, begroette Larion met een handdruk en ging met gevouwen handen tegenover de bruid zitten. Weer heerste er een ogenblik stilte.
Toen zei Fjodor Joerjewitsj met diepe stem:
Gaat en verzoekt de tsaar en grootvorst van heel Rusland zonder
dralen te komen om zijn plicht te vervullen.
De verwanten van de bruid knipperden met hun ogen en slikten het
speeksel door. Een van de ooms ging de tsaar tegemoet. Deze naderde re eds,
hij was jong en had niet veel geduld... Wierookwolken drongen de zaal
binnen. .. Daar kwamen de protopope van de Pokrowski-kathedraal,
een hoogopgeschoten man met een wilde haardos, in de ene hand
een koperen relikwieënkruis en met de andere hand het wierookvat zwaaiend,
en een jonge hofpriester, die nog slechts weinigen kenden (men wist alleen,
dat Peter hem Bitka placht te noemen) , die de roodlakense loper met
wijwater besprenkelde. Tussen hen liep in vol ornaat, de wankele metropoliet, wiens stem bijna versaagde.
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De verwanten van de bruid stonden haastig op. Larion sprong van tafel
op en viel in het midden van de zaal op de knieën. Boris Aleksejewitsj
Golitsyn, de bruiloftsmaarschalk, voerde Peter aan zijn arm. De tsaar droeg
de ketting en het gouden staatsiegewaad van zijn vader, dat hem nauwelijks
tot de knieën reikte. De kroon van Monomach had Sof ja geweigerd hem te
geven. Peter was blootshoofds, zijn donkere lokken waren in een scheiding
gekamd, hij was bleek en staarde met glazen ogen zonder te knipperen,
de spieren bij de mondhoeken traden naar voren. De huwelijksbemiddelaarster sloeg haar arm nog ,steviger. om Jewdokia heen en voelde hoe haar
ribben trilden.
Achter de bruidegom liep de ceremoniemeester Nikita Zotow, die tot
taak had de bruiloft voor boze .ogen en toverkunsten t e behoeden en het
ceremonieel te handhaven. Hij was nuchter, netjes gekleed en keek vrolijk.
De ouderen onder ide Lopoechins wisselden blikken: de vorst-paus, de
schaamteloze drinker en boemelaar, neen zulk een ceremoniemeester
hadden ze niet verwacht... Lew Kirillowitsj en de oude Stresjnew begeleidden de tsaritsa. Voor deze dag bad ze haar pronkgewaden uit de klerenkisten te voorschijn laten halen: een licht, liefelijk perzikkieurig gewaad
en een met tedere bloemen van exotische schelpjes bestikt kleed... Toen zij
zich kleedde had zij tranen vergoten om haar onherroepelijk vervlogen
jeugd... Nu schreed zij daar, schoon en statig, als in vervlogen jaren.. .
Boris Golitsyn ging naar Lopoechin, die naast de bruid zat en met de
goudstukken in de muts rinkelend zei hij luid:
- Wij willen voor de vorst de plaats afkopen.
- Goedkoop doen we deze niet over, -- antwoordde Lopoechin en hield,
zoals het gebruik eiste, de hand afwerend voor de bruid.
- IJzer, zilver of goud?
- Goud.
Boris Aleksejewitsj schudde het goud op een bord, nam Lopoechin hij
de hand en voerde hem van zijn plaats weg. Peter, die tussen de bojaren
stond, glimlachte, men duwde hem zachtjes naar voren. Golitsyn pakte hem
bij de elleboog en plaatste hem naast de bruid. Peter voelde de warme
ronding van haar dij en trok zijn been terug.
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Bedienden kwamen binnen en dienden de eerste gang op. De metropoliet
sprak met ten hemel geslagen ogen het tafelgebed en zegende spijs en drank.
Maar niemand raakte nog de schalen aan. De huwelijksbemiddelaarster
boog diep voor Larion en Jewstigneja Anikitowna:
Geeft uw zegen om de bruid het haar te kappen en te vlechten.
God zal zijn zegen geven, antwoordde Larion. Jewstigneja bewoog
alleen haar lippen. De twee kaarsdragers spanden een ondoorzichtig doek
tussen bruidegom en bruid. De kamermeisjes hij de deur en de vrouwen
en dochters van de bojaren zetten op gerekte toon weemoedige bruiloftsliederen in. Peter zag, toen hij een blik terzijde wierp, hoe het doek zich
bewoog en daarachter de huwelijksbemiddelaarster en haar helpster bezig
waren en hoorde hen fluisteren: ,,Haal toch die linten weg. .. Leg de vlecht
om het hoofd en steek haar vast... De kap, geef de kap..." Met een zacht
kinderstemmetje huilde Jewdokia... Peters ,hart klopte wild : het verbodene, vrouwelijke, vochtige weende naast hem en bereidde zich geheimzinnig voor op dat, wat op aarde het heerlijkste is. .. Hij schoof dicht naaide doek toe en voelde haar adem... Over de doek heen dook het geschmink-

te gezicht op van de huwelijksbemiddelaarster en met een vrolijke lach
van haar mond tot haar oor zei ze:
No g even geduld Majesteit, nu duurt het niet lang meer...
Het doek viel op de grond en de bruid zal daar weer met gesluierd
gezicht, maar reeds met een vrouwenkap op het hoofd. Met beide handen
nam de huwelijksbemiddelaarster hop uit de schotel en bestrooide daarmee
Peter en Jewdokia. Dan veegde zij de hop met sabelbont af. De gasten wierp
zij de doeken en gouden munten, die in de schaal lagen, toe. De vrouwen
zetten een vrolijk lied in. De danseressen schoten wervelend weg. Achter
de deur klonken trommels en pauken. Boris Golitsyn sneed brood en kaas
en verdeelde het samen met de handdoeken aan de gasten in de volgorde
van hun rang.
Toen brachten de bedienden de tweede gang. Geen van de Lopoechins
raakte de spijzen aan, opdat niemand zou denken, dat zij hongerig waren.
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Zij schoven de schalen weg. Dadelijk werd de derde gang gebracht en de
huwelijksbemiddelaarster zei met luide stem:
— Geeft uw zegen om het jonge paar naar de huwelijksvoltrekking te
voeren.
Natalja Kirillowna en Romodanowski, Larion en Jewstigneja hieven de
ikonen omhoog. Peter en Jewdokia maakten naast elkaar staande een diepe
en eerbiedige buiging. Nadal. Larion Lopoechin het jonge paar gezegend
had, haalde hij zijn zweep uit zijn gordel te voorschijn en gaf zijn dochter
drie krachtige slagen over de rug.
— Jij, dochter van me, hebt tot dusverre de zweep van je vader gekend,
ik geef je nu aan je man, van nu af aan zal niet ik, maar je man je met
deze zweep voor ongehoorzaamheid tuchtigen.. .
En met een buiging overhandigde hij Peter de zweep. De lantaarndragers
hieven hun lantaarns op, de bruiloftsmaarschalk ondersteunde de bruidegom door zijn elleboog vast te houden en de huwelijksbemiddelaarster de
bruid. De Lopoechins zorgden ervoor, dat de weg vrij bleef. Een dienstmeisje, dat nog haastig het pad wilde oversteken om haar behoefte te doen,
gaven zij zo'n duw, dat zij door de bedienden half dood weggedragen moest
worden. Langzaam zette de bruiloftsstoet zich over gangen en trappen in
beweging naar de paleiskerk. Het liep al tegen achten.
De metropoliet haastte zich niet met de dienst. Het was koud in de kerk
en door de kieren van de balken blies de wind. Achter de bevroren tralievensters heerste duisternis. De weerhaan op het dak knarste klagelijk. Peter
zag alleen de hand van de hem onbekende gesluierde vrouw, een hulpeloze
hand met twee zilveren ringen en gelakte nagels. Bevend hield zij een druipende kaars vast, — blauwe adertjes, een klein pinkje.. . Het sidderde als
het staartje van een lammetje... Hij wendde de blik af en keek met halfdichtgeknepen ogen naar de kaarsvlammetjes voor de lage muur met ikonen.
. . . Gisteren was het hem niet gelukt afscheid te nemen van Annchen.
Toen de weduwe Mathilde Peter in een gewone slee had zien aankomen,
was zij op hem toegesneld, had zijn hand gekust en snikkend geklaagd, dat
zij zich geen raad wist van gebrek, dat er noch hout noch iets anders in
huis was en dat de arme Annchen reeds drie dagen bewusteloos met koorts
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in bed lag... Hij had de weduwe opzij geschoven en was de trapopgelopen
naar het tmeisje... I n -de kleine slaapkamer brandde fl auw het vlammetje
van eenolielampje, op de vloer stond een koperen schaal en lagen de uitgegooide pantoffels, de lucht was benauwd... Achter het mousselinen bedgordijn lag het haar in warme plokken op het kussen, voorhoofd en
ogen van Annchen gingen onder een natte handdoek schuil en de lippen
waren met koortsblaasjes bedekt... Op zijn tenen ging Peter weg en schudde
wat gouden dukaten (Sonjka's bruiloftsgeschenk) in de krampachtig sidderende handen van de weduwe. Aleksasjka kreeg opdracht, dag en nacht
bij de weduwe de wacht te houden om als het nodig was iemand naar de
apotheker te zenden of,, als de zieke om iets bizonders mocht vragen, dit
te verschaffen,
en, al moest hij het uit de hel halen.
De protopope en pope ,Bitka spaarden de wierook niet, de kaarsen gingen
in een nevel schuil, dreunend als ,de bazuin van Jericho riep de misdienaar
om de zegen van de hemel. Peter wierp weer een zijdelingse blik op Jewdokia. Haar hand trilde ononderbroken. Als een koude blaas zwol in zijn
borst de ,toorn... Plotseling rukte hij haar de kaars uit de hand en drukte
de tere, levenloze hand. Een verschrikt gemompel' ging door de kerk. Het
kale hoofd van de metropoliet schokte, Boris Golitsyn kwam op hem toe
en fluisterde hem iets i n het oor. De metropoliet begon zich wat te haasten,
de zangers versnelden het tempo. Peter hield nog steeds de hand van Jewdokia stevig vast en zag hoe onder de sluier haar hoofdje steeds dieper op de
borst zonk.. .
Zij werden in een kring rond het altaar geleid. Hij zette er onstuimig
de pas in, Jewdokia werd door de huwelijksbemiddelaarster ondersteund,
anders zou ze gevallen zijn... Zij waren getrouwd... Men bracht het koude
koperen kruis om te kussen. Jewdokia viel op de knieën en drukte haar
gezicht tegen de 'saffiaanleren laarzen van haar man. De stem van een engel
nabootsend, sprak de metropoliet op zachte zingende toon:
Om de ziel te redden, moet de man zijn vrouw met de stok tuchtigen,
want het vlees is zondig en zwak.. .
Met liet Jewdokia opstaan. De huwelijksbemiddelaarster pakte ide 'sluier
bij de uiteinden: „Kijk, kijk maar, Majesteit",
en met een ruk trok zij
.
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haar van het gezicht van de jonge tsaritsa. Peter keek gretig. Een op de
borst gezonken, smartelijk en nog kinderlijk gezichtje. Een van tranen gezwollen mond. Een zacht neusje. Om de bleekheid te camoufleren, was de
bruid sterk geschminkt. Geschrokken van de gloeiende wijdopengesperde
ogen van haar man, bedekte zij zich met haar mouw. De huwelijksbemiddelaarster trok de mouw weg. „Laat u toch zien, tsaritsa, dat hoort
toch niet... Sla uw ogen toch op..." Allen kwamen dicht om het jonge
paar heenstaan. ,,Wat is ze bleek", meende Lew Kirillowitsj. De Lopoechins haalden zwaar adem, gereed tot de aanval, voor het geval de
Narysjkins iets op de jonge vrouw hadden af te dingen... Zij sloeg haar
bruine, betraande ogen op. Peter drukte haar een kus op de wang, haar
lippen bewogen zwakjes om de kus te beantwoorden... Met een spottend
lachje kuste hij haar op de mond, zij snikte.
Nu moesten ze weer naar de zaal terug, waar men hen gezegend had.
Onderweg, werden zij door de huwelijksbemiddelaarster met vlas en hennep
bestrooid. Een vlaskorreltje viel op Jewdokia's onderlip en bleef daar zitten. Speciaal uit Twer ontboden boeren in keurige rode ,hemden speelden
plechtig en eenvoudig op schalmeien en trommels. De danseresjes zongen.
Weer werden koude en warme spijzen opgediend, nu sloegen de gasten
er een flinke bres in. Maar het jonge paar betaamde het niet te eten. Toen
de derde gang binnengebracht werd zwanen , werd er een gebraden
kip voor hen neergezet. Boris nam deze met beide handen van de schaal,
wikkelde haar in een laken, boog voor Natalja Kirillowna en Romodanowski, voor Lopoechin en zijn vrouw, en zei vrolijk:

-- Geef uw zegen om het jonge paar naar het slaapvertrek te begeleiden.. .
De al wat vrolijk geworden verwanten en gasten brachten in een dichte
drom ede tsaar en tsaritsa naar de slaapkamer. Onderweg in het donker
strooide weer een of andere vrouw, men kon niet zien, wie het was, —
in een binnenste buiten gekeerde pels, lachend uit een emmer vlas en hennep
over hen heen. Bij de open deur stond Nikita Zotow en presenteerde de
blanke sabel. Peter vatte Jewdokia bij de schouders, zij sloot de ogen,
stribbelde tegen en probeerde los te komen,
duwde haar de slaapkamer
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in en draaide zich met een ruk om naar de gasten : de lach bestierf hun
op het gezicht, toen zij zijn ogen zagen en zij weken achteruit. Hij sloeg
de deur achter zich dicht en keek, op zijn dwangnagels bijtend, naar zijn
vrouw die met de kleine vuistjes tegen de borst gedrukt bij het bed stond.
Wat was dat allemaal vervloekt onaangenaam en afschuwelijk, het
kookte in hem van ergernis... Die ongelukkige bruiloft! Heerlijk vonden
ze die oude gebruiken! En kijk daar dat meisje nu eens staan, ze trilt als
een lammetje! Hij rukte zijn sieraden af, trok het pronkgewaad over zijn
hoofd uit en wierp het op de stoel.
- Ga toch zitten... Awdotja... Waar ben je nu bang voor?
Jewdokia knikte even, gehoorzaam, maar zag geen kans op het hoog
opgestapelde bed te klimmen en zij raakte geheel in de war. Zij ging op
het vat met tarwe zitten. Geschrokken keek zij naar haar man en kreeg
een kleur.
- Wil je eten?
- Ja,
antwoordde zij op fluisterende toon.
Aan het voeteneinde van het bed lag nog dezelfde gebraden kip op een
schaal. Peter brak er een poot af en begon dadelijk
zonder brood of
zout,
te eten. Daarna scheurde hij een vleugel af.
- Hier.
- Dank je.
* 3

Eind februari rukte het Russische leger opnieuw op naar de Krim. De
voorzichtige Mazepa raadde aan, langs de Dnjepr te trekken en onderweg
versterkingen aan te leggen, maar Wasili Wasiljewitsj wilde van geen vertraging weten, hij had maar een gedachte: zo snel mogelijk Perekop te
bereiken, opdat hij in het gevecht de schande zou kunnen uitwissen.
In Moskou reed men nog in sleden, maar hier bedekte het fluweel van
de ranonkels reeds de heuvels en over de groenende vlakte rimpelde de
wind de nog van de overstroming achtergebleven plassen, waar de paarden
tot hun knieën door moesten. Steeds weer brak de zon verblindend door
de flarden lentewolken heen. Ach, wat was 'de aarde hier zwart en vrucht-
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baar, een gouden bodem! Kon men de boeren uit de moerassen en bossen
maar hierheen drijven — tot hun oren zouden zij door het graan lopen.
Maar ver in het rond was geen levende ziel te bekennen, alleen zwermen
kraanvogels vlogen hoog in de lucht luid roepend voorbij. Deze steppen
waren gedrenkt met de tranen van gevangenen. Eeuwenlang waren miljoenen
Russische mensen langs deze weg versleept als slaven, door de Tataren
bestemd voor de galeien van Konstantinopel, voor Venetië, Genua en
Egypte.. .
De kozakken prezen de steppen: „Hier is het oogsten kinderspel, het
twintigvoudige van het zaaigoed haal je eruit, je hoeft maar te spuwen en
er groeit al een bcom. Als die vervloekte Tataren er niet waren, zouden
we hier onze boerderijen bouwen." Zij, die uit het noorden stamden verbaasden zich over de vruchtbaarheid van de aarde. „Dit is een rechtvaardige oorlog, zeiden zij, — want hoe kan men zulk een grond braak
laten liggen." De landheren van de adelsmilitie zochten al een plaats uit
voor hun landhuizen, streden over de grondverdeling en liepen naar de
tent van Wasili Wasiljewitsj met het verzoek : „Voor het geval we met
Gods hulp deze streek zouden veroveren, kan ik dan van de tsaar het stuk
land van dit ravijn tot die heuvel met het stenen afgodsbeeld in leen krijgen?.. ."
In mei bereikte het honderdtwintigduizend• man sterke Moskovische en
Oekrainse leger het brede groene dal, dat rijk was aan weideplaatsen en
water. Hier brachten de kozakken een gevangene bij Wasili Wasiljewitsj,
een stevige roodbaardige Tataar in een gewatteerde kaftan en met een
vetglimmend en door de zon verbrand gezicht. Wasili Wasiljewitsj hield
een zakdoekje voor zijn neus tegen de Tataarse hamellucht en beval hem
te verhoren. Ze scheurden de gevangene de kaftan van zijn lichaam. De
kleine tanden van de Tataar blonken en zi jn blauwachtig glimmende,
geschoren hoofd ging heen en weer. Een morrige kozak haalde wijd uit en
liet de zweep op zijn gebruinde schouders neersuizen. „Vadertje, vadertje,
mij alles zeggen", — stamelde de Tataar. De kozakken vertaalden: „De
kaalkop zegt, dat de horde zich hier vlak in de buurt bevindt en dat ook
de chan er bij is . ." Wasili Wasiljewitsj sloeg een kruis en liet Mazepa
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halen. Tegen de avond trok het leger in slagorde, de ruiterij op de rechteren linkervleugel, de tros en het geschut in het midden, tegen de Tataren op.
Nauwelijks was de roodgele zon, rond ails een pannekoek boven de lage,
platgetreden vlakte opgegaan, o f de Russen zagen de Tataren. Hun ruitertroepen zwermden nu eens naar elkaar toe en gingen dan weer uiteen.
Wasili Wasiljewitsj stond op een wagen en bekeek door een kijkbuis de
bonte kaftans, de spitse helmkammen, de boos grijnzende gezichten met de
vooruitstekende jukbeenderen, de paardestaarten aan de speren en de waardige moellahs met de groene tulbanden. Het was de voorhoede van de horde.
De ruitertroepen maakten een zwenking, kwamen samen en vormden
een dichte hoop. Stof dwarrelde op. Toen stormden zij erop los. Onder het
voortjagen vormden zij een langgerekte linie. Een doordringend gebrul
klonk over de steppe. Het stof, dat de wind de Russen in het gezicht joeg,
verhulde de Tataren. De kijkbuis, die Wasili Wasiljewitsj in de hand had,
beefde. Zijn paard, dat vastgebonden stond aan de wagen, steigerde en
rukte de teugel stuk, , in zijn hals stak een gevederde pijl... Eindelijk!
De kanonnen donderden, de musketten knetterden, alles verdween in
witte rookwolken. Een ijzeren pijlpunt kletterde tegen Wasili Wasiljewitsj'
harnas, vlak boven zijn hart. Hij bekruiste die plaats terwijl een rilling
over zijn rug liep.
Het schieten duurde ruim een uur. Toen de kruitdamp opgetrokken was,
lagen op het veld enige paarden te stuiptrekken en tegen de honderd lijken
lagen rondom. De door het vuur afgeslagen Tataren trokken naar de rand
van de vlakte terug. Er werd bevel gegeven te koken en de paarden te
drenken. De gewonden werden op de wagens gelegd. Voor zonsondergang
trok men met grote voorzichtigheid verder naar de Zwarte Vallei, waar
aan het riviertje Kolontsjak de chan met zijn horde stond.
's Nachts stak een krachtige zeewind op. Wolken verhulden de sterren.,
In de verte klonken doffe, zware donderslagen. Door het dichte wolkendek
schoten ononderbroken bliksemstralen heen en weer en verlichtten de
grauwe vlakte: zand en alsem, de zoutsteppe. Langzaam trok het leger
voorwaalits. Tegen vijf uur barstte de hemel en een vuurzuil viel neer op
de tros, sloeg in een kanon en doodde de kanonniers. Een wervelwind kwam

176

aanzetten, gooide de mensen van ,de been, rukte mantels en mutsen iveg,
en sleurde het hooi van de wagens mee. De mensen werden verblind door
de flitsende bliksems. Er werd bevolen de moeder Gods uit het Donskojklooster op te nemen en rond het leger te dragen.
De regen stroomde tot het aanbreken van de dag. Tussen de door de
wind voortgedreven regensluiers zag men op de rechtervleugel van het
leger de horde naderen: in een halvemaanvormige slagorde kwamen de
Tataren aanrennen. Voor de Russen tot bezinning kwamen, staken zij de
ruiterij overhoop en drongen de voorhoede naar de tros terug. De lonten
van de kanonnen wilden niet branden, het kruit voor de geweren was nat.
De plensende regen smoorde het geschreeuw van de gewonden. Voor
de driedubbele wagenrij hielden de Tataren halt. De pezen van hun
bogen waren vochtig geworden en • de pijlen vielen krachteloos op de
grond.
Wasili Wasiljewitsj liep tussen de wagens heen en weer, sloeg met zijn
zweep naar de kanonniers, trok aan de wagenwielen en griste de lonten
weg. De regen sloeg tegen wangen en ogen. Toch lukte het de kanonniers
ander hun schapepelzen vuur te slaan, vervolgens droog kruit te strooien
en donderend goten de kanonnen hun loden lading uit over de Tataarse
paarden... Op de linkervleugel sloeg Mazepa er met zijn kozakken op in.
Toen klonk de gerekte roep van de moellahs, de Tataren weken terug
en verdwenen in het floers van de stromende regen.

* 4 *

„Aan mijn meester, mijn vreugde, tsaar Pjotr Aleksejewitsj... Dat je
vele jaren in gezondheid zult mogen doorbrengen, mijn stralend licht..."
Jewdokia was uitgeput van het schrijven. Alle drie vingers, waarmee zij
de ganzeveer helemaal aan het uiteinde omklemd hield, zaten onder 'de
inktvlekken. Zij had al het derde velletje verknoeid: nu eens wilden de
letters niet worden, zoals het moest, dan weer vielen er inktvlekken op.
Aovendien wilde zij iets zo liefs schrijven, dat Petenka blij zou zijn met
ide brief.
12-182
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Maar hoe liet zich op papier uitdrukken, waar het hart vol van was?
Buiten was het april. De berken waren met dons bedekt als kuikens en
er lag een groen waas over. Sneeuwwitte wolken dreven langs de blauwe
hemel, die nu en dan zichtbaar werd.
Jewdokia keek er naar, zij keek tot de tranen van haar wimpers drupten,
-- ach wat was ze een dwaas... Zij wierp een verstolen blik op de deur
yam te zien of haar schoonmoeder niet binnenkwam om haar te betrappen...
Met . haar mouw wiste zij de tranen af. Met gefronst voorhoofd dacht zij:
. Wat kon zij hem nog schrijven?... Hij was weggegaan, haar liefste,
naar het Perejaslaw-meer en hij schreef maar niet, wanneer ze hem terug
kon verwachten... Anders zouden ze samen gevast hebben en waren ze
naar de Paasmis gegaan. , . Le zouden zich het eten goed hebben laten smaken... (Jewdokia moest ineens aan de kip denken, en hoe ze die na de
bruiloft opgegeten hadden, -- zij kreeg een kleur en lachte in zichzelf...)
Op de eerste Paasdag zou men de meisjes kunnen laten komen die zouden zich op de wei amuseren en eieren rollen... Liederen, reidansen.
Schommelen, lachen, blindemannetje spelen. Moest ze hem daar misschien
over. schrijven?... Petenka, lieveling, schat, kom toch, ik verlang zo naar
je... Kon je dat dan schrijven! daarvoor schoten toch de woorden tekort.
Zij nam haar pen weer op en de woorden spellend, krabbelde zij:
„Wij vragen u de gunst: wees toch zo goed, Majesteit, zonder verwijl
bij ons te komen... Je vrouwtje Doenjka groet je in alle onderdanigheid..."
Zij las de brief over en verheugde zich, omdat het nu zo goed gelukt
was. 0 gunst, hoe kon ik zo dom zijn om mijn schoonmoeder met geen woord
te vermelden. En zij begon voor de vierde maal... Ach, haar schoonmoeder, Natalja Kirillowna, was zo ,streng!... Hoe lief je ook voor haar was,
altijd vond zij wel jets, dat niet in orde was... Waarom ben je, zegt ze,
zo mager? En ik ben helemaal niet mager: alles wat rond hoort te zijn,
is het ook... Waarom is Petroesja na twee maanden bij je weggegaan en
naar het Perejaslaw-meer. getrokken? Wat is er met je: heb je geen bloed
in de aderen of ben je misschien een zo vervelend, dom ding, dat een man
voor jou, .als voor de pest, naar het eind van de wereld moet vluchten?.. .
En toch ben ik niet dom en heb ik geen pest... Het is uw eigen schuld,
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waarom hebt u dan toegelaten, dat hij met Lefort, Aleksasjka en de Duitsers
omging? Zij hebben mijn liefste naar het Perejaslaw-meer gelokt en zij
zullen hem nog wel tot veel erger dingen verleiden.
Woedend doopte Jewdokia haar pen in. Maar zij sloeg toch de ogen op.
Door het groen van de berken drong gedempt licht het open raam binnen.
op de vensterbank trippelde een duif met gezwollen krop en buiten floten
nog andere vogels... De weilanden geurden... Op het vierde, nog onbesdhreven blad drupte een traan... Wat een pijniging... —

;

*

5

Iedere dag kwam er een brief van zijn vrouw of zijn moeder: wij vervelen ons zonder jou, kom je al gauw terug? Zouden we niet samen een
bedevaart naar het Troïtsa-klooster kunnen maken?... 0, die muffe lucht
van het verleden ! Peter beantwoordde de brieven niet, hij had niet eens
de tijd om ze te lezen. Hij woonde in een pasgebouwde blokhut aan de
oever van het brede Perejaslaw-meer, vlak bij de werf, waar twee schepen
op stapel stonden. Ze waren zo goed als klaar. De dekplanken werden aangebracht en de laatste hand gelegd aan het uitgesneden boegbeeld. Het
derde schip, de „Residentie Pressburg", was al van stapel gelopen. Aan de
waterlijn mat het achtendertig schreden, de steile boeg was versierd me t
een zeemeermin en op het hoge achterdek stond een officierskajuit. Op
het vlakke dak van de kajuit, dat door een reling van gedraaide spijlen
omgeven was, bevond zich de admiraalbrug en een grote glazen lantaarn.
Beneden het verdek staken aan beide zijden door de geschutspoorten de
lopen van acht kanonnen. De pas geteerde boorden zagen er zwartglanzend
uit.
's Morgens, als er nog een lichte nevel over het water hing, leek het of
de driemaster in de lucht zweefde, net als op die prachtige Hollandse platen, welke Boris Golitsyn geschonken had... Het wachten was alleen op
pen gunstige wind en de eerste reis kon beginnen. Als met opzet hingen de
bladen al twee weken doodstil aan de bomen. Traag trokken de wolken
over het meer en daartussen straalde de blauwe hemel. De gehesen zeilen

.
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klapperden en hingen slap neer. Peter week niet van Karten Brandts zijde.
De oude man was al vanaf februari niet goed, een slijmhoest scheurde door
zijn borst. Desondanks was hij de hele dag, in een schapepels gehuld, op
d e werf bezig, maakte zich kwaad, schold en sloeg zelfs zo nu en dan deze
of gene wegens luiheid of domheid. Door een speciale oekaze waren honderdvijftig horigen van het klooster naar de werf gezonden: timmerlieden,
houtzagers, smeden, grondwerkers en betrouwbare vrouwen om zeilen te
naaien. Een vijftigtal soldaten waren aan de speeltroep onttrokken en werden onderricht in touwsplitsen en knopen, mastklimmen en het uitvoeren
van commando's. Hun leermeester was een buitenlander Portugees van
geboorte, Pamburg, een man met een kromme news, een zwarte snor als
een borstel, een boosaardige satan en echte zeerover. De Russen vertelden
over hem, dat hij meer dan eens de galg verdiend had, maar dat de duivel
hem had bijgestaan en hij daardoor in het leven was gebleven en hier terechtgekomen.
Peter was dol van ongeduld. Als het nauwelijks licht was, werden de
arbeiders met tromgeroffel gewekt, soms zelfs met stokslagen. De voorjaarsnachten waren kort en sommigen konden van moeheid niet meer op hun
benen staan. Nikita Zotow vond nauwelijks de tijd alle oekazen van de
Gr. Ts. en Gr. V. van Gr.-, Kl.-, en W.R. te schrijven, volgens welke de
landadel uit de omgeving voor ,de proviandering van de arbeiders had te
zorgen en brood, gevogelte en vlees aan de werf te leveren had. Van schrik
sleepten de landheren van alles aan. Moeilijker was het om aan geld
te komen. Sof ja was weliswaar blij, dat haar broertje zich zo ver van Moskou ophield, waar hij hopelijk met zijn speelschip zou omkomen, maar
ever geld beschikte de hofkanselarij niet: de Krimoorlog had alles verslonden.
Wanneer het Franz Lefort gelukte zich van de dienst vrij te maken en
naar de werf in Perejaslaw te komen, dan heerste er vrolijkheid. Hij
bracht wijn, worst en suikergoed mee en -- met een knipoogje een
groet van Anna Mons. Ze was weer beter en nog knapper geworden en
verzocht Herr Peter zo vriendelijk te willen zijn twee citroenen als geschenk van haar aan te nemen.
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In de pasgebouwde hut werd bij het middag- en avondeten dapper
gedronken op het welzijn van de grote vloot van Perejaslaw. Er werd een
eigen vlag bedacht van drie banen : wit, blauw en rood. De buitenlanders
vertelden van vroegere zeereizen, stormen en zeeslagen. Pamburg schreeuwde wijdbeens met trillende snor in het Portugees, als was hij nog aan
boord van een piratenschip. Peter dronk die verhalen met ogen en oren.
Waar had hij landrot deze liefde voor de zee vandaan? Maar als hij
's nachts naast Aleksasjka op zijn brits sliep, droomde hij van golven, wolken boven de watervlakten, en van de schaduwen der voorbijglijdende
schepen.
Wat kon hem naar Preobrazjenskoje lokken? Als men het hem te lastig
maakte met brieven, dan antwoordde hij wel eens:
„Aan mijn innig geliefde en mij boven alles dierbare moedertje Natalja
Kirillowna van uw onwaardige zoon Petroenjka, die druk laan het werk is.
Ik smeek om je zegen en zou willen weten, hoe het met je gaat. Wat je
bevel betreft naar Preobrazjenskoje te komen, ik ben er gaarne toe bereid, maar bij God ik heb het te druk. Aan alle schepen wordt de laatste
hand gelegd, alleen de tuigage ontbreekt nog. Heb daarom de goedheid,
deze tuigage zonder dralen uit het arsenaal te laten sturen. Tot zo lang
zullen we hier moeten blijven. ik smeek om je zegen voor al deze dingen.
Je onwaardige Petroes.'
;

* 6 *

Wanneer men nu langs het huis van Iwasjka Browkin kwam, nam men
zijn muts af. Want het hele dorp wist: „Iwasjka's zoon Aleksej is een man
van gewicht, de rechterhand van de tsaar! Iwasjka hoeft maar met zijn
ogen te knipperen en dadelijk vult Aleksej zijn zakken met net zoveel geld,
als hij nodig heeft." Voor het geld van Aljosjka (drieëneenhalve roebel)
had Browkin een mooie vaars voor anderhalve roebel, een schaap voor
vijfendertig kopeken, vier biggen voor drie altynen per stuk gekocht, het
tuig in orde gemaakt, een nieuwe poort gebouwd en van de boeren acht
desjatinen land voor zomertarwe gepacht, waarvoor hij een roebel in con181

tant geld plus een emmer brandewijn had gegeven en een vijfde van de
komende oogst had beloofd.
De man stond nu stevig op zijn benen. Hij had geen bastgordel meer
om zijn heupen, maar een Moskovische riem om de borst, zodat zijn volle
buik naar voren kwam. Zijn muts had hij tot aan zijn wenkbrauwen over
zijn hoofd getrokken en zijn baard stak naar voren. Voor zo iemand nam
je de muts af. Bovendien zei hij : „Wacht maar eens af, met de herfst ga
gevenen bouw dan een molen." Wolkows
ik naar mijn zoon, laat mij geld even
rentmeester tutoyeerde hem al niet meer, maar noemde hem beleefd Browkin. Van herendiensten stelde hij hem vrij...
Ook zijn zonen waren groot geworden en hielpen hem op de boerderij.
Jakow had de hele winter les gehad hij een koster in een naburig dorp en
lezen en schrijven geleerd. Gawrilka was een knappe jongen geworden. De
jongste, Artamosjka, was wat stil, maar zeker niet op zijn hoofd gevallen.
Neen, over zijn kinderen had Iwasjka zich niet te beklagen. De vrijers
dongen reeds naar de hand van zijn dochter Sanjka, maar haar in de toestand, waarin zij zich nu bevonden aan iemand van hun eigen stand, een
eenvoudige boer op bastsehoenen, tot vrouw te geven, daar moest hij eerst
nog eens over denken...
In juli verspreidde zich het gerucht, dat het leger uit de Krim terugkwam. Iedereen wachtte op de strijders, op vaders en zonen. Iedere avond
liepen de vrouwen naar de heuvel, om over de weg te kunnen uitkijken.
Van een vrome pelgrim hoorden zij, dat in de naburige dorpen de soldaten
al terug waren. De vrouwen begonnen te huilen: „Dan zijn de onzen gesneuveld..." Eindelijk kwam er een krijgsman in het dorp terug de
Zigeuner, met een staalgrauwe baard die bijna zijn hele gezicht bedekte en
één lege oogholte. Hemd en broek hingen als vodden om zijn lijf.
Browkin was juist met zijn gezin op de binnenplaats aan de maaltijd en
lepelde koolsoep met pekelvlees. Toen werd er geklopt aan de poort: „In
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest..." Iwasjka legde zijn
lepel neer en keek wantrouwend naar de poort.
— Amen, antwoordde hij. En toen luider: Neem je voor onze
honden in acht, ze zijn kwaadaardig.
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Jasjka schoof de grendel weg en de Zigeuner trad binnen. Hij keek om
zich heen wierp een blik op de familie, opende zijn mond, waar de tanden
uitgeslagen waren en zei met hese stem:
Goedendag! — hij zette zich op een houtblok bij de tafel.
Eten
jullie buiten? Laten de vliegen jullie binnen soms niet met rust?
Iwasjka fronste zijn wenkbrauwen. Toen schoof Sanjka op eigen houtje
de schaal met koolsoep naar de Zigeuner toe, veegde een lepel met haar
schort af en gaf hem die.
Wil je niet met ons meeëten, vadertje?
Browkin was verbaasd over de brutaliteit van Sanjka... „Wacht maar,
--- dacht hij, jou pak wel
ik nog
eens bij
bi'jevlechten! Zo maar aan de
eerste de beste het kostelijkste voor te zetten..." Maar hij schaamde zich
er toch voor om haar op staande voet verwijten te maken. De Zigeuner was
hongerig, hij at en kneep zijn ogen dicht van genot...
- Gevochten?
vroeg Browkin.
- Inderda ad... (Hij ging weer verder met de soep.)
— Nu, hoe was het? — vroeg Browkin weer, op de bank heen en weer
schuivend.
— Zoals gewoonlijk. Zoals men altijd heeft gevochten, zo hebben wij
J
het ook gedaan.
- Hebben jullie de Tataren eronder gekregen?
- Zeker... Voor Perekop zijn twintigduizend van de onzen gesneuveld
g neoveld
en bij de terugtocht zijn er net zoveel omgekomen...
----- Och, och,
zei Browkin hoofdschuddend. --- Maar men had ons
verteld, dat de chan zich onderworpen had...
De Zigeuner liet zijn spaarzame gele tanden zien.
- Vraag maar eens aan diegenen, die nu in de Krim liggen te rotten,
aan wie de than zich onderworpen heeft... Een brandende hitte, geen
g
drinkwater, links de vuile-, rechts de Zwarte Zee, het zeewater was niet te
drinken en de putten hadden de Tataren vol aase
ggooid... Wij Jstonden
voor Perekop en konden niet meer voor en achteruit. Mensen enP aarden
crepeerden als vliegen... Ja, we hebben oorlog gevoerd...
--

--

.
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De Zigeuner streek langs zijn snor, veegde zijn mond af en richtte zijn
ene bloeddoorlopen oog en het andere met de dode oogleden op Sanjka:
„Dank je wel, meisje." Toen zei hij, leunend op zijn ellebogen:
Iwan... Toen ik de oorlog in ging, is bij mij op de boerderij een
koe achtergebleven...
- Ja, we zeiden al tegen de rentmeester: als hij terugkomt, wat moet
hij dan zonder koe beginnen? Maar hij wilde niet luisteren en heeft haar
weggenomen.
- Zo... En de varkens? Een beer en twee varkens,
ik had de dorpelingen gevraagd ervoor te zorgen...
- Dat hebben zie gedaan, beste vriend, dat hebben ze gedaan... De
rentmeester heeft ons ook het laatste voor de tafel van de heer afgeperst...
Wij dachten, misschien sneuvel je wel...
-- Heeft Wolkow mijn varkens ook opgevreten?
- Zeker, hij heeft ze opgegeten.
- Zo...
De Zigeuner streek met zijn hand door zijn grauwe, ongekamde haren. Goed, goed... Iwan!
- Nu?
-- Zeg tegen niemand, dat ik bij je geweest ben.
- Aan wie zou ik het dan moeten zeggen? Ik houd altijd mijn mond.
De Zigeuner stond op. Hij wierp een verstolen blik op Sanjka. Onhoorbaar ging hij naar de poort. Daar herhaalde hij dreigend:
-- Denk er om mond dicht, Iwan... Vaarwel.En hij verdween.
Sedertdien zag niemand hem meer in het dorp.
--

-

* 7 *

Owsej Rzjow stond bij de ingang van een kroeg aan de Warwarka, wat wankel ter been, op de vlakke hand zijn geld te tellen. Nikita Gladki en Koezma
Tsjermny, beiden aanvoerders van vijftig strelitzen, kwamen op hem toe:
-- Goedendag, Owsej.
- Laat dat kopekentellen maar en ga met ons mee.
Gladki fluisterde:
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-- We moeten wat met je bepraten, er zijn kwade geruchten in omloop.
Tsjermny rinkelde met zilvergeld in zijn zak en lachte.
- Genoeg voor een uitje...
- Hebben jullie soms iemand beroofd?
0, strelitvroeg Owsej.
zen, wat hebben jullie nou uitgehaald!
zei Gladki,
wij hebben in het paleis op wacht ge- Sufferd,
staan. Begrepen? -- En weer moesten ze allebei lachen. Zij troonden Owsej
mee de kroeg in. In een hoek namen ze plaats. De streng kijkende, oude
waard bracht hun een fles brandewijn en een kaars. Tsjermny blies dadelijk
de kaars uit en boog zich over de tafel om te horen, wat Gladki fluisterde.
-- Jammer, dat je niet met ons op wacht stond. Wij stonden daar dus...
Toen kwam Fjodor Lewontjewitsj Sjaklowity. „De tsarewna, zei hij, —
stuurt u ieder voor trouwe en ijverige dienst vijf roebel..." En hij overhandigde ons een zak zilver... Wij zwegen en dachten: waar wil hij heen?
Toen zei hij met een bittere zucht: „Ach strelitzen, trouwe dienaren, jullie
zult niet lang meer met je vrouwen op de rijke boerderijen aan gene zijde
van de Moskwa wonen."
- Hoe dat zo, niet lang meer?
vroeg Owsej geschrokken.
- Luister maar... „Men wil jullie,
zei hij,
de strelitzen uit de
stad verbannen en verdelen over andere steden, mij uit de strelitzenkanselarij verwijderen en de tsarewna in een klooster opsluiten... De oude tsaritsa, Natalja Kirillowna, zit achter al deze dingen... Daarom heeft zij
Peter ook doen trouwen... Op haar bevel, zei hij, geven de bedienden,
maar we zijn er nog niet achter wie, tsaar Iwan een sluipend gif te drinken
en voor zijn deur hebben ze brandhout en blokken opgestapeld, zodat hij
altijd van de achtertrap gebruik moet maken... De dagen van tsaar ' wal
zijn geteld. Wie zal zich dan om jullie bekommeren, strelitzen? Wie zal
voor jullie op de bres staan?"
- Maar Wasili Wasiljewitsj dan?
vroeg Owsej.
-- Slechts voor één man waren zij bang
voor Wasili Wasiljewitsj.
Maar nu willen de bojaren hem de schuld geven van de smadelijke afloop
van de Krimveldtocht... Zij zullen ons nu Peter op de hals schuiven...
..
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Iaat zullen we nog wel eens zien... Ze durven niet! Het zal niet -de
eerste keer zijn, dat wij bij het luiden van de stormklokken naar de wapens
grijpen...
— Schreeuw niet zo... -- Gladki trok Owsej aan zijn kraag dichterbij
en fluisterde nauwelijks hoorbaar:
- Het gelui van de stormklokken alleen zal ons niet baten, zelfs wanneer wij, zoals zeven jaar geleden, allenafmaken, maar de wortel niet
uitrukken... Het oude berewijf moet eraan geloven... Maar moeten we
het berejong soms sparen? Wat let ons? Wij moeten hem aan de speer
rijgen, laten we op onze redding bedacht zijn, kinderen...
Het waren vreselijke en duistere woorden, die Nikita Gladki gesproken
had. Owsej huiverde... Tsjermny vulde de tinnen bekers.
-- Het moet zonder veel lawaai gebeuren... We moeten een vijftigtal
betrouwbare, mensen uitzoeken en 's nachts Preobrazjenkoje in brand steken. Als het brandt, dan steken we hen met messen neer en er zal nooit een
haan naar kraaien...
--

* g *

De strelitzenregimenten waren allang weer in hun woonoorden terug, de
landheren van de adelsmilitie zaten alweer op hun landgoederen, maar
langs de wegen van Koersk en Rjazan trokken nog steeds gewonden, kreupelen en deserteurs naar Moskou. Zij verdrongen zich voor de deuren van de
kerken, toonden hun afschuwelijke zweren en wonden, strekten hun armstompjes jammerend naar medelijdende mensen uit en tilden hun dode
oogleden op.
- Voelt toch, rechtgelovigen,
daar zit een pijlpunt in mijn
borst...
- Erbarmen, mijn beide ogen zijn uitgelopen, zo onmenselijk heeft
men mijn hoofd met de zweep bewerkt, o-o-o!
- Ruik eens, koopman, zie je hoe mijn arm bij de elleboog wegrot...
- En mij hebben ze riemen uit mijn rug gesneden...
- Die zweren heb ik van paardemelk gekregen... Erbarmt u over mij,
weldoeners!
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Ontzetting maakte zich van de brave voorbijgangers meester bij de aanblik van zoveel menselijke ellende en zij gaven met milde hand. Maar
's nachts vond men op eenzame plaatsen mensen met afgesneden hoofden. Op
de wegen, onder de bruggen en in donkere stegen vonden roofovervallen
plaats. In drommen stroomden de oorlogsinvaliden naar de markten in
Moskou.
Maar ook in Moskou heerste gebrek. In de hallen waren vele zaken al
gesloten, sommige kooplieden hadden hun laatste geld aan de belasting
geofferd, anderen hadden waren en geld verstopt in afwachting van betere
tijden. Alles was duur geworden. Niemand had geld. Tussen het graan, dat
op de markt kwam, zat kaf, het vlees wemelde van de maden. Zelfs de vissen schenen na de oorlog kleiner te zijn en niet meer zo vet. De alom bekende pasteibakker Zajats had in zijn draagkorf zulke slechtriekende waren,
dat je er misselijk van werd. Er verscheen een kwade vlieg, van haar
beten zwollen de wangen en lippen van de mensen op. Op de markten was
het gedrang zo dicht, dat men er niet doorheen kwam, maar als je rondkeek zag je niets anders te koop dan berketwijgen voor het bad. Boosaardig,
werkeloos en hongerig gonsde de reusachtige stad.

* 9*

Michajla Tyrtow schoof, zijn paard intomend, zijn muts recht. Hij zag
er knap en rijkgetooid uit, de kraag van zijn mantel kwam boven zijn hoofd
uit, zijn lippen waren geschminkt, de ogen tot aan de slapen onderlijnd. De
kromme sabel kletterde tegen de Perzische stijgbeugel. Stjopka Odojewski
boog zich over de balustrade van het bordes naar Michajla.
Let op wat er gezegd wordt... Maak geen kabaal, zolang je dat niet
weet.. .
- Afgesproken.
- In deze geest pak je uit: de tsaritsa en Lew Kirillowitsj hebben al
het koren opgekocht en laten Moskou opzettelijk hongeren... Vergeet ook
de giftvlieg niet...
dat zijn allemaal toverkunsten.. .
- Afgesproken.
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Tyrtow keek star tussen de oren van het paard door voor zich uit, boog
zich toen voorover en schoot met een forse sprong de poort uit. Op de weg
kwamen stof en stank hem tegemoet. Een tot de heupen naakte landloper,
wiens lichaam met donkerrode vlekken bedekt was, drong schreeuwend
door de menigte om zich voor de hoeven van het paard te werpen. Tyrtow
sloeg hem met de zweep. Van alle kanten drongen de mensen op de rijke
bojaar toe en staken hun bemodderde, schurftige handen omhoog... Met
gefronste wenkbrauwen, de handen in de zij, baande Michajla zich langzaam een weg door de dichte menigte.
Mooie ruiter, schenk mij wat...
- Gooi mij een halve kopeke toe...
-- Ik vang 'm met mijn mond...
--- Geef geld, geef, geef...
--- Pas op, anders smeer ik je onder de vuiligheid,
geef liever wat...
- Ik zal je een handvol luizen verkopen! Koop ze maar -- ik geef ze
gratis!
- Vertrap me maar, vertrap me maar, ik wil vreten. .
Het paard werd onrustig, beet in het bit, en keek schuins met een trots
oog naar de fladderende lompen, naar de ruige haardossen, naar de schrikaanjagende gezichten. Steeds brutaler drongen de bedelaars en landlopers
op. Toch sloeg hij er zich tot het einde van de Iljinka door! Hier was tegen
een paal onder een kleine ikoon een bekendmaking aangeslagen. Een waardig uitziende man las het met luide stem voor:
„Wij, de grootmachtige tsaren, spreken jou, onze hofbojaar en grootzegelbewaarder, vorst Wasili Wasiljewitsj Golitsyn, voor je vele en onvermoeibare diensten en voor het feit, dat door je ijver de zo grimmige en
van oudsher onverbiddelijke vijanden van het Heilige Kruis en van de gehele christelijke mensheid op zulk een ongehoorde en onverhoopte wijze
in hun onreine woonsteden door onze keizerlijke legers verslagen, overwonnen en eruit verdreven zijn..."
Een hese stem uit de menigte riep:
- Wie is verslagen en overwonnen? Wij of de Tataren?
Een toornig gemompel ging door de menigte:
--
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- Waar hebben we de 'Tataren verslagen en wanneer?
- Wij hebben ze in de Krim niet eens te zien gekregen.
- We hebben ze gezien, toen we als gekken voor ze gevlucht zijn...
- Wie is de sufferd, die de bekendmaking voorleest?
- Een klerk uit het Kremlin... •
- Een knecht van Golitsyn, zijn trouwe hond..
- Vooruit, trek 'm aan zijn wammes naar beneden...
De waardig uitziende man las met overslaande stem:
„ ... de Tataren hebben zelf over zich en hun woonsteden onheil gebracht, bij Perekop hun nederzettingen en dorpen platgebrand en zijn van
ontzetting en vertwijfeling met hun onreine horden voor jou op de vlucht
geslagen... Ook daarvoor, dat je na de boven beschreven en aan de hele
wereld bekende, zeer roemrijke overwinningen met je soldaten, niet onderdoende voor Mozes die het volk Israël uit Egypte leidde, ongedeerd naar
onze grenzen bent teruggekeerd, voor al die dingen spreken wij je onze
genadige en huldevolle lof uit..."
Een eenogige met staalgrijs haar riep weer:
- Voorlezer, waarom word ik niet genoemd in de bekendmaking?
Gelach. Sommigen gingen vloekend weg. Een klomp vuil vloog tegen de
bekendmaking... „Wacht!" schreeuwde de voorlezer en hield zijn arm
voor zijn hoofd. Tyrtow probeerde zich met zijn paard een weg te banen
gloor de menigte naar de eenogige. Maar de Zigeuner toonde hem zijn
tandstompjes en was verdwenen. Iemand pakte het paard bij de teugel:
„Laten we die uitkleden...!" Iemand stak het paard met een priem, de
hengst sloeg met zijn poten en steigerde. Het roversfluitje weerklonk. Een
steen vloog rakelings langs zijn hoofd en schramde zijn wang. Onder
het gebrul, gejoel en gefluit van de menigte maakte Tyrtow, dat hij
wegkwam.
Bij de Nikolski-poort zag hij twee ruiters : Stjopka Odojewski en een
bleke man met een kromme neus en een klein sierlijk snorretje. Aan de
stijve plooien van zijn kleding kon men zien dat hij onder zijn mantel een
maliënkolder droeg. Tyrtow rukte zijn muts af en boog tot op de manen
van zijn paard voor Fjodor Lewontjewitsj Sjaklowity. Diens intelligente
.
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gezicht stond donker, de onderlip was stijf over de bovenlip heengeschoven.
Met boze samengeknepen ogen keek hij naar de menigte. Odojewski vroeg:
- Heb jij hun iets toegeroepen, Misjka?
- Doe dat liever zelf... (Tyrtows wangen gloeiden) . Deze hongerige
o f tsarewna Sof ja of Peter nu op de troon zit...
duivels laat alles koud,
We moesten hier tweehonderd strelitzen heen laten komen om dat tuig uit
elkaar te jagen, dan is alles in orde.
zei Sjaklowi- Je moet een wat handiger jongen op hen afsturen,
om ze op te zetten naar Preobrazjenskoje te trekty, tussen zijn tanden,
ken en daar om brood te vragen... Laten die speelsoldaten hen maar ontvangen... Op bevel van tsaar Peter maken Duitsers Russen af, zullen we
hun dan zeggen... (Odojewski lachte.) Vooruit, draal niet, spreek de strelitzen toe. Ik zal betrouwbare mensen naar de markten sturen. Het volk
moet uit Moskou verwijderd worden. We zullen daar de stormklokken niet
voor nodig hebben, we spelen het a ll een met de strelitzen wel klaar.
* 10 *
Uit het dichte kreupelhout naderde een geheel met stof bedekte karos,
bespannen met vier paarden van verschillende kleur, de oever van het Perejaslaw-meer. De statige koetsier en de barrevoeter die op het linker bijpaard reed, keken om zich heen. Overal lagen balken, planken, houtspaanders en lege teervaten. Er was geen sterveling te zien, alleen hoorde men
hier en daar een luid gesnurk. Niet ver van de oever lagen vier geteerde
schepen... Hun hoge met houtsnijwerk en kleine vierkante ramen versierde
boeg spiegelde zich in het groene water. Tussen de masten gleden meeuwen
door de lucht.
Uit het rijtuig steeg Lew Kirillowitsj en wreef met een pijnlijk gezicht
zijn kruis, hij had last van het lange stilzitten. Hij was weliswaar nog
niet oud, maar door zijn onmatigheid bij het drinken dikgeworden. Hij
wachtte, of er iemand naar hem toe zou komen. Te lui om zelf te roepen,
kreunde hij wat. De koetsier zei met een dichtgeknepen oog naar de zon
kijkend:
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- Ze rusten... Het is etenstijd...
En werkelijk kon je in de schaduw achter balken en vaten hier een paar
benen in bastschoenen zien uitsteken, daar een halfontblote rug met e n
smerig omhooggekropen 'hemd, en weer ergens anders een verwarde haardos. De voorrijder kwam de trage bojaar te hulp en riep luid:
Hé, rechtgelovigen, is hier misschien nog een levend mens...
Toen dook er vlak bij de koets van achter een hoop kabelrollen een onRussisch dronkemansgezicht op met een zwarte snor die aan beide kanten
wel een kwart el uitstak, en brulde in gebroken Russisch:
- Wat jij brullen, dumkopf...
De koetsier keek vragend naar de bojaar, of hij de kerel niet een slag
met de zweep zou geven. Maar Lew Kirillowitsj wenkte afwerend: wie wist,
wie het was, bij tsaar Peter lagen ook generaals dronken op de grond
in het rond. Zonder iets van zijn waardigheid in te boeten vroeg hij, waar
de tsaar was.
- De tuivel sal het weten, antwoordde de snorrebaard en vlijde zich
weer neer op de kabelrollen. Lew Kirillowitsj ging de oever langs op zoek
naar iemand met een Russisch uiterlijk en stiet ditmaal zonder zich geweld
aan te doen een boer met bastschoenen aan zijn voeten in de zij. De boer,
een timmerman, sprong op en antwoordde knipperend met zijn ogen:
-Iedenmorgen heeft Pjotr Aleksejewitsj gezeild, met de kanonnen
geschoten en daar hij waarsdhijnlijk moe is geworden, rust hij uit.
Peter vonden ze slapend in een boot. Zijn hoofd had hij in zijn mantel
gewikkeld. Lew Kirillowitsj stuurde iedereen weg en wachtte af, tot het zijn
neef zou behagen de ogen te openen. Peter snurkte zachtjes. Uit de brede
Hollandse broek kwamen zijn naakte magere benen te voorschijn. Zijn
schoenen had hij aan zijn blote voeten. Een paar maal wreef hij in zijn
slaap de benen tegen elkaar om de vliegen te verdrijven. En juist dit werkte
bizonder deprimerend op Lew Kirillowitsj... De tsarenkroon hing aan een
zijden draad, maar hij hier dacht er alleen maar aan, hoe hij de vliegen
kwijt moest raken...
De bojaren in het Kremlin zeiden nu al hardop: „De enige oplossing is
Peter naar een klooster te sturen. Hij is een drinker en een brasser olie de
--
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tsarenkroon nog eens in de kroeg zal verdubbelen." Weer slenterden door
het Kremlin dronken strelitzen rond die hun handen brutaal in de zij hieldën, zelfs wanneer een van de hooggeplaatsten langs kwam. Sof ja, wie dit
dronken sabelgekletter vrees inboezemde, raakte haar bezinning geheel
kwijt. De met schande beladen Golitsyn zat somber als een raaf in zijn met
koper beklede verblijven en liet alleen Sjaklowity en Silvester Medwedjew
bij zich toe. Iedereen begreep dat hij zich nu met schande beladen uit de
staatsaangelegenheden terug moest trekken of bloed vergieten om de troon
te veroveren. Dreigende wolken trokken boven het Kremlin samen.. .
Maar die daar lag in het bootje te slapen, alsof het hem niets aan ging.
- Ha, oompje, Kirillytsj de kater ... welkom!
Peter ging op de rand van het bootje zitten, bruingebrand, vuil en gelukkig. Zijn ogen licht gezwollen, zijn neus vervellend, en de punten van de
nog maar net verschenen snor opgedraaid:
- Waarom ben je gekomen?
- Om jou, Majesteit, gaf Lew Kirillowitsj op strenge toon ten antwoord, -- en niet om een gunst te vragen, maar voor zaken, die je aanwezigheid in Moskou zonder uitstel noodzakelijk maken. Ik ga niet zonder jou
terug.
Het dikke gezicht van Lew Kirillowitsj beefde, bij de slapen onder de
rand van de muts parelden zweetdruppels. Peter keek hem verbaasd aan:
sjonge, de zaken moesten er klaarblijkelijk daar slecht voorstaan, als zijn
luie oom zo in opwinding was. Peter boog zich over de rand van het bootje,
dronk water zo uit de hand en trok zijn broek op.
- Nu goed, ik kom een dezer dagen...
- Niet een dezer dagen, maar vandaag. We hebben geen uur te verliezen. (Lew Kirillowitsj kwam dichterbij en reikte met moeite tot het oor van
zijn neef.) De vorige nacht heeft men vlak bij Preobrazjenskoje, aan
gene zijde van de Jaoeza, in het struikgewas meer dan honderd strelitzen
ontdekt, die daar in een hinderlaag lagen. (Peters oren en hals kleurden
zich in een oogwenk rood.) Onze Preobrazjenskers, die op wacht stonden
hebben de hele nacht brandende lonten gereed gehouden en op de hoorns
geblazen... Daarom hebben de anderen het niet gewaagd de rivier over te
.
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steken... Later hoorden we in Moskou, dat de strelitz Owsej Rzjow verteld
had, dat het zo afgesproken was: zodra er 's nachts in het Preobraz jenskipaleis een geschreeuw aangeheven zou worden, moesten zij klaar staan om
iedereen, die het paleis uitgejaagd werd zonder aanzien des persoons af te
maken.
Peter sloeg plotseling de handen voor de ogen, zijn vingers vertrokken zich krampachtig. Lew Kirillowitsj ging voort met zijn verslag en
vertelde, dat Sjaklowity opruiers naar de markten stuurde, om het hongerende volk ertoe aan te zetten Preobrazjenskoje te plunderen.
Het volk is vertwijfeld en heeft maar één gedachte: roven en plunderen. Maar Sof ja kan nauwelijks afwachten, tot de nieuwe onlusten beginnen... Haar toegewijde strelitzen hebben reeds aan de stormklok op de
Spasski-toren een touw vastgemaakt. Zij zouden al lang geluid hebben, als
de strelitzenregimenten, de kooplieden en de buitenwijken maar gewild
hadden: die hebben hun buik vol van stormklokken... Het zijn onrustige
tijden, de bojaren voelen zich op hun landgoederen als tijdens een belegering. Mijn zusje, Natalja Kirillowna echter is haar hoofd helemaal kwijt.. .
(Lew Kirillowitsj vlijde zich tegen Peters schouder en smeekte hem onder
tranen als zijn naaste bloedverwant) . Petroesja, wij smeken je bij God, toon
je in alle pracht en praal van tsaar en treed tegen hen op. Zij alien verlangen naar de tsaar, — stamp eens flink op de grond, wij zullen je wel bijstaan... En niet alleen wij, maar ook onze vijanden hebben genoeg van
Waska Golitsyn, en Sonjka is allen een doorn in het oog...
Peter had dergelijke verhalen al vaak moeten aanhoren, maar vandaag
boezemde hem het snikkende gefluister van zijn oom schrik in. Het was, of
hij opnieuw die kreten hoorde, waarbij iemand de haren ten berge rezen,
of hij weer die vertrokken, opengesperde monden, gezwollen halsen, de
punten van de omhooggestoken speren, en het zwaar erop neerploffende
lichaam van Matwejew voor zijn ogen zag... De lijfelijke schrik van zijn
kinderjaren ! ... Ook zijn mond vertrok plotseling, zijn ogen puilden naar
buiten en een onzichtbare speerpunt boorde onder het oor door zijn hals.
Petenka! Majesteit, om Gods wil!
Lew Kirillowitsj sloeg zijn armen om de schokkende schouders van zijn neef. Peter kronkelde krampach,
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tig in de armen van zijn oom. Schuim stond op zijn mond. Toorn, angst en
verwarring klonken in de onsamenhangende kreten door. De mensen kwamen aanlopen en vormden verschrikt een kring rond Peter, die geheel zijn
bezinning kwijt was. De snorrebaard Pamburg bracht brandewijn in een
scherf. Peter dronk niet, maar sabbelde als een zuigeling, zo vast had hij zijn
tanden opeengeklemd. Men droeg hem naar het rijtuig van Lew Kirillowitsj,
maar hij beval met zijn voeten trappend hem op het gras neer te leggen.
Hij werd rustiger... Ging weer zitten en sloeg zijn armen om zijn benige
knieën. Hij keek naar de lichtende waterspiegel van het meer, waar de meeuwen over de scheepsmasten scheerden. Waggelend kwam Nikita Zotow opdagen. Hij had nog het vorstelijk-pauselijke gewaad aan, dat hij ter ere van
de speelveldslag 's morgens aangetrokken had. Zijn ongekamde haar viel
in plukken langs zijn hoofd en zijn baard had meer weg van hooi! Hij ging
bij Peter zitten en keek hem als een baardige vrouw vol medelijden aan:
- Pjotr Aleksejewitsj, luister naar mij dwaas.
- Loop naar de duivel.
- Ik ga al vadertje. .. Zover is het nu gekomen met ons spel... We
moeten er nu een punt achter zetten... Het is allemaal kinderspel geweest. . .
Peter wendde zich af. Nikita kroop op zijn knieën om hem heen om hem
van de andere kant in het gezicht te kunnen kijken. Peter duwde hem weg
en stapte zwijgend in de koets. Lew Kirillowitsj kwam haastig aanlopen en
sloeg onderweg een kruis.. .

In de Oespenski-kathedraal liep de dienst ten einde. Het links van het
altaar staande koor van de patriarch en het uit dienstmannen gevormde
koor van de tsaar rechts van het altaar, vulden de ruimte onder de donkervergulde gewelven beurtelings met zachte jongensstemmen en met dreunende rauwe mannenstemmen. Zacht knisterend verlichtten de talloze kaarsen
voor de vergulde ikonen de verhitte gezichten van de bojaren. De patriarch
celebreerde de mis, hij leek op een martelaar, zoals die op ikonen van
de Soezdaalse meesters voorkomen. Alleen zijn ogen leefden, zijn slappe
handen, zijn dunne tot op de navel reikende baard bewoog op het zware

194

gewaad. Twaalf misdienaren, wild uitziende reuzen met een weelderige haardos, kletterden met de zware wierookvaten. De patriarch en aan zijn zijden
de metropolieten en de bisschoppen schenen op wolken van wierook te zweven. Als zware wijn vulden de woorden van de aartsdeken de gehele kathedraal. Dit was het Derde Rome. Het trotse Russische hart zwol van vreugde.
op de tsarenverhoging stond Sofja onder een purperen baldakijn. Rechts
van haar stond tsaar Iwan, de ogen halfgesloten, de jukbeenderen brandden
in zijn ziekelijk bleek gezicht. Links van haar stond de langopgesc lhoten
Peter, als een boer, die voor karnaval met veel te korte tsarenkleren is uitgedost. De bojaren brachten hun zakdoeken naar de mond en wierpen spottende blikken op hem : een onbeholpen knaap die niet eens rustig kon blijven staan, maar als een gans onhandig van het ene been op het andere stapte
en zijn hoofd niet recht hield. . Sofja wist althans de keizerlijke waardigheid op te houden. Om groter te lijken stond zij op een voetenbankje. Het
onbewegelijke gezicht, de op de borst gevouwen handen, de vingers, boezem, schouders, oren en kroon vlamden in de warme glans van de edelstenen. Het was of de moeder Gods van Kazan zelf hier onder het baldakijn
stond... Maar bij die daar, die drinkebroer uit Koekoej, traden de spieren
bij de mondhoeken in knobbels naar voren, als wilde hij bijten, maar er
de kracht toe miste... Zijn ogen keken boos en trots... Maar een ieder kon
zien, dat er geen spoor Godvruchtigheid in hem stak...
De dienst was ten einde. Bedrijvig renden kerkdienaren heen en weer.
Omhooggeheven boven de hoofden zwaaiden kerkvaandels, micalantaarns,
kruisen en ikonen. Dwars door de groep terugwijkende edelen en bojaren
bewoog zich de processie. De patriarch, ondersteund door geestelijken, boog
voor de tsaren en verzocht, zoals gebruikelijk, de beeltenis van de moeder
Gods van Kazan op te nemen en zich naar het Rode Plein te begeven, waar
zich de Kazan-kathedraal bevond. De metropoliet van Moskou reikte Iwan
het heiligenbeeld. De tsaar plukte aan zijn dunne baard en zocht met zijn
blik Sofja. Maar zij stond star als een afgodsbeeld te kijken naar de door
het micavenster vallende lichtstraal.
Ik kan het niet dragen, zei Iwan zacht, ik laat het vallen.. .
Toen gaf de metropoliet met voorbijgaan van Peter de beeltenis aan
]3*
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Sofja. Haar zwaar beringde handen van de borst nemend, omklemde zij
stevig en begerig de beeltenis. Zonder de blik van de lichtstraal af te wenden stapte zij van het bankje. Wasili Wasiljewitsj, Fjodor Sjaklowity, Iwan
Miloslawski, allen in pelzen van sabelbont, omringden dadelijk de
regentes. Het werd stil in de kathedraal.
— Geef hier... (Allen hadden het gehoord, onduidelijk en dof had
iemand deze woorden gezegd.) Geef hier. .. (Nu klonk het al luider en
giftiger.) Alle blikken wendden zich tot Peter, want allen werd het duidelijk, idat hij het was geweest... Zijn gezicht was donkerrood, hij rolde
met zijn ogen als een oehoe en pakte een gedraaide, vergulde pilaar van
de baldakijn zo stevig beet, dat deze begon te wiebelen.
Slechts een ogenblik vertraagde Sofja haar pas, keek niet om en verloor
haar kalmte niet. Zo luid, dat het door de hele kathedraal schalde, riep
Peter kortaf op de wijze van een gewone knecht:
-- Als Iwan het niet doet, dan doe ik het. .. Ga jij maar naar je kamer.. .
Hier met dat ikoon... Dat is geen vrouwenwerk... Dat sta ik niet toe.. .
De ogen ten hemel geslagen, zei Sofja, als ging haar deze wereld niets
aan, op zachte toon:
-- Zangers, zet de grote hymne in...
Zij daalde de trappen af en schreed langzaam, klein en mollig, langs de
rijen bojaren. Met vooruitgestrekte hals keek Peter haar na. (De bojaren
pakten hun zakdoeken: het was om te lachen en om te huilen.) Iwan volgde
bedachtzaam zijn zuster en fluisterde:
- Laat dat toch, Petroesja, verzoen je met haar... Waarom maken jullie
toch ruzie, wat valt er nu te twisten.
.

.

* 12 *

Sjaklowity zat voorovergebogen op zijn stoel en keek gespannen naar
Wasili Wasiljewitsj. Silvester Medwedjew in een frambozekleurig zijden
priestergewaad streek behoedzaam langs zijn verzorgde, ravezwarte baard,
stak hem in zijn mond en beet er op. Onderwijl keek ook hij Golitsyn aan.
Op de tafel in de slaapkamer stond een brandende kaars. De struisveren
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boven de hemel van het bed wierpen schaduwen over het gehele plafond,
waar gevleugelde paarden, rondvliegende knaapjes en half naakte meisjes
een held kroonden, die de gelaatstrekken had van Wasili Wasiljewitsj.
Wasili Wasiljewitsj zelf lag op een met berevellen bedekte bank. Hij rilde
van de koorts, die hij nog in de oorlog tegen de Krim had opgedaan. Tot
aan het puntje van zijn neus lag hij onder zijn pels van eekhoornbont, de
handen diep in de mouwen.
zei hij na een lange pauze,
- Neen,
zulke redeneringen kan ik
niet aanhoren... God heeft hem het leven gegeven, God alleen kan het ook
weer afnemen.
Sjaklowity sloeg geërgerd met de muts op zijn knie en keek Medwedjew
aan. Deze bedacht . zich niet lang:
- Er staat geschreven: „Ik zal een wreker sturen", dat moeten we zo
opvatten: niet door God wordt het leven genomen, maar naar zijn wil door
de hand van de mens.. .
- In de kerk brult hij als in een kroeg,
viel Sjaklowity driftig bij. —
Sof ja Aleksejewna is nog niet van de schrik bekomen, zo heeft hij haar de
stuipen op het lijf gejaagd... We hebben een wolvejong grootgebracht,
weldra zal hij zijn boosaardige werk beginnen... Wacht maar, hij komt
naar Moskou met zijn speelsoldaten, het zijn er wel drieduizend, zo niet
meer... Alles bij elkaar een roversbende... is het niet, Silvester?
- Van hem staan ons onheil voor de mensen, vervolging van het ware
geloof en stromen bloed te wachten... Toen ik zijn horoscoop trok, rezen
mij de haren ten berge, de woorden, cijfers en lijnen waren gezwollen van
het bloed... 0, o. .. Het was allang voorspeld, dat deze horoscoop ons te
wachten stond...
Wasili Wasiljewitsj kwam op zijn elleboog steunend overeind. Zijn gezicht was vaalbleek...
— Je liegt toch niet, pope? (Silvester greep naar het kruis op zijn
borst.) Waar heb je het eigenlijk over?
- Deze horoscoop hadden we al lang verwacht,
herhaalde Medwedjew met zo'n eigenaardige uitdrukking in zijn gezicht, dat Wasili Wasiljewitsj de ijskoude koortsrillingen over de rug liepen. Sjaklowity sprong
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op, rammelend met de zilveren ketting, nam zijn sabel en muts onder
de arm:
- Het zal weldra te laat zijn, Wasili Wasiljewitsj... Pas op, dat onze
hoofden niet op palen geplant worden... Jij talmt en aarzelt, maar ons
bind je daarmee de handen.
De ogen sluitend zei Wasili Wasiljewitsj:
- Ik bind jullie de handen niet.
Meer kregen ze niet van hem te horen. Sjaklowity verdween. Buiten hoorde men hem in razende vaart de poort uitgalopperen. Medwedjew ging aan
het hoofdeinde van het bed zitten en bracht het gesprek op patriarch Ioakim :
hij sprak met twee tongen, was dom en zwak. Als hij het misgewaad droeg,
duwden de metropolieten hem heen en weer, en achter zijn rug maakten zij
voor de grap een lange neus. We moesten een jonge patriarch hebben, een
geleerde man, opdat de kerk stralend zou bloeien als een wijngaard...
- Jouw kroon, vorst, zou zij met deze hemelse wijnranken omwinden... (De ebbehouten, met rozenolie gezalfde baard kittelde het oor van
de vorst.) Ik bijvoorbeeld, neen, neen, ik zou de patriarchale waardigheid
niet weigeren... Groot en machtig zouden we worden... Waska Silin, de
helderziende, heeft vanaf de klokketoren van Iwan de Grote door zijn vingers naar de zon gekeken en dit alles in geheime tekens op de zon gelezen. .. Spreek maar eens met Silin... Overigens wat Ioakim betreft: iedere zaterdag worden hem heimelijk uit Preobrazjenskoje vier emmers oesters
gebracht... En hij neemt ze aan...
Ook Medwedjew ging weg. Toen sloeg Wasili Wasiljewitsj zijn brandende ogen op. Hij luisterde. Voor de deur snurkte de kamerdienaar van
de vorst. Over 'de tegels van de binnenplaats drentelden de wachten heen en
weer. Wasili Wasiljewitsj nam de kaars, opende een geheime deur achter
het bedgordijn en daalde een steile trap af. Hij rilde van koorts en zijn
gedachten liepen dooreen. Af en toe bleef hij staan, hief de kaars omhoog
en keek vol ontzetting in de diepte, in het duister.
„De hoogvliegende plannen opgeven, zich op het land terugtrekken? Tot
de onlusten voorbij waren en tot zij elkaar in zijn afwezigheid wederzijds
afgemaakt hadden en uitgeraasd waren... Maar de smaad, de schande?
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Eens heeft hij legers ten strijde gevoerd, en nu hoedt hij ganzen, vorst
Wasili... (De kaars sidderde in zijn ijskoude hand.) Hij heeft zijn hand
uitgestrekt naar de kroon en nu betast hij kippen... (Zijn tanden klapperden, hij liep een paar treden naar beneden.) Wat moest men beginnen?
Nu gaat het om één ding: wat willen Sof ja, Sjaklowity en de Miloslawski's?... Moorden! Als wij het hem niet doen, doet hij het dan ons? Maar
als het ons nu eens niet lukt? Een duistere, twijfelachtige en onzekere
zaak... God brenge licht in de duisternis... (Tegen de stenen muur geleund
sloeg hij een kruis.) Het is misschien nog het beste nu met koorts in bed
teliggen..."
Toen hij beneden was, schoof Wasili Wasiljewitsj moeizaam de ijzeren
grendel weg en trad het keldergewelf binnen, waar in de hoek de met een
been aan de muur geketende tovenaar Waska Silin op een viltdeken lag...
Bojaar, genadige heer, wat heb ik je misdaan?... Ik ben immers.
- Sta op.. .
Wasili Wasiljewitsj zette de kaars op de grond en hulde zich steviger
in zijn pels. Een paar dagen geleden had hij bevolen Waska Silin, die bij
Medwedjew woonde, te arresteren en aan de ketting te leggen. Waska had
de laatste tijd zijn tong niet in bedwang kunnen houden en gepocht, dat
machtige heren van hem liefdesdrankjes betrokken en deze drankjes boven
in het paleis personen te drinken gaven, wier namen hij niet eens dorst
uitspreken. Daarvoor zou hij bij Moskou een landgoed krijgen en mogen
uitgaan zoveel hij wilde, zonder te hoeven betalen.. .
- Heb je naar de zon gekeken? vroeg Wasili Wasiljewitsj.
Waska deed een voetval, bromde iets onverstaanbaars en kuste gretig
op twee plaatsen de grond voor de voeten van de vorst. Toen stond hij weer
op, een kleine, gedrongen man met een bereneus en een kale kop. Vanaf
zijn neuswortel liepen zware wenkbrauwen door tot de kroezige haarkrans
boven de oren. Zijn diepliggende ogen vonkten van een Waanzinnige overmoed.
- Op een vroege morgen heeft men mij op de klokketoren gebracht
en nog een keer precies op het middaguur. Van wat ik gezien heb, wil ik
geen geheim maken. , .
.
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hoe zouden
- Een twijfelachtige zaak, zei Wasili Wasiljewitsj,
er tekens kunnen komen op hemellichamen? Je liegt...
- Toch stonden er tekens op... Ik ben gewoon door mijn vingers te
kijken en dan is het, of er een openbaring uit mij spreekt, ik lees dan net
als in een boek... Zeker, anderen doen het met kwas of met een zeef, die
zij tegen de maan houden... Waarom ook niet, als ze er iets in zien.. .
Waska Silin stootte plotseling met zijn bereneus een snuiAch vadertje,
vend geluid uit, en keek, heen en weer wiegend, de vorst doordringend
Ach, genadige heer... Ik heb alles gezien, ik weet alles... Daar
aan.
staat een tsaar, hoogopgesdhoten, met een somber gezicht, en de kroon bengelt op zijn rug... De andere tsaar heeft een stralend gezicht... ach, ik
ben bang het te zeggen... drie kaarsen brandden in zijn hoofd... Tussen
de beide tsaren draaien twee mensen als een rad rond, ze klemmen zich
aan elkaar vast en draaien al maar rond, als man en vrouw... Beiden dragen kronen en tussen hen door brandt de zon...
Wasili Wasiljewitsj nam de
- Ik begrijp niets van wat je kletst,
kaars op en deed een stap adhteruit.
- Alles komt, zoals jij het hoopt... Vrees niets... Blijf standvastig...
Geef haar echter van mijn kruiden, geef haar daarvan,
zeker is zeker...
Laat haar niet met rust, houd het vuur warm, houd het vuur warm.. .
(Wasili Wasiljewitsj stond al bij de deur.) Genadige heer, geef bevel mijn
boeien weg te nemen... (Hij rukte aan de ketenen als een kettinghond.)

Vadertje, laten ze mij toch wat eten brengen, ik heb sedert gisteren niets
meer gehad...
Toen dedeur in het slot viel, stiet hij een wild gehuil uit, rammelde
met de ketenen en barstte met overslaande stem in gejammer uit.. .
* 13 *

Koezma Tsjermny, Nikita Gladki en Obrosim Petrow die elk het bevel
over een detachement van vijftig strelitzen voerden, spanden al hun krachten
in om de strelitzen-nederzettingen op te ruien. Woedend trokken ze de
deuren open, stapten de huizen binnen en zeiden : „Wat liggen jullie hier
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bij je vrouwen, terwijl weldra jullie hoofden zullen rollen..." Vreselijk
gingen zij te keer op de binnenplaats van de regimentskanselarij : „Wij
zullen de bojaren-paleizen en de winkels der kooplieden met teer merken,
plunderen en de buit verdelen. Vandaag lokt ons weer de vrijheid. .." Op
de marktpleinen verspreidden zij oproepen en lazen deze, luid vloekend,
ter plaatse aan de mensen voor.
Maar de strelitzen sisten als nat hout, dat niet branden wil. De vlam van
het oproer laaide niet op. Zij hadden bedenkingen: „Kijk maar eens naar
al die niksnutten in Moskou. Je hoeft maar storm te luiden en ze slaan alles
kort en klein en wij zijn ons hebben en houden kwijt. .."
Op een morgen vond men in alle vroegte bij de Mjasnitskaja-poort vier
wachtposten der strelitzen buiten kennis. Zij lagen daar met stukgeslagen
hoofden en afgehakte vingers. Men sleepte ze naar de kanselarij van het
Stremjanny-regiment, liet vorst Fjodor Lewontjewitsj Sjaklowity halen en
ze brachten in diens tegenwoordigheid verslag uit:
„Wij stonden bij de poort iop wacht, .en God is onze getuige, dat we niet
dronken waren. De morgen schemerde al... Plotseling kwamen ruiters aanzetten en voor we wisten wat ons gebeurde, sloegen ze met bijlen, hellebaarden en slingerkogels erop los... Het bontst maakte het een dikke man
in een witte zijden mantel en met een bojarenmuts. De anderen probeerden
hem in te tornen: „Laat toch, Lew Kirillowitsj, je slaat ze nog dood..."
Maar hij schreeuwde: „Ze zullen nog heel wat anders te zien krijgen, ik
zal ze de dood van mijn broers betaald zetten."
Met €en spottend lachje hoorde Sjaklowity het aan. Hij bekeek de wonden. Nam een afgehakte vinger in zijn hand en toonde hem aan de burgers
en strelitzen die de trap af kwamen. „Ja, zei hij het ziet er naar uit,
dat men jullie ook spoedig aan de benen zal wegslepen..."
Het was te gek om los te lopen ! Het wilde er hij de mensen niet in, dat
Lew Kirillowitsj tot zo iets in staat was... Maar Gladki, Petrow en Tsjermny verkondigden al luidkeels in de strelitzen-nederzettingen, dat Lew Kirillowitsj en zijn makkers 's nachts door de straten reden, de mensen nauwkeurig opnamen en als zij iemand herkenden, die zeven jaar geleden deel
had genomen aan de muiterij in het Kremlin, dan maakten zij hem af.. .
.
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gaven de strelitzen vredelievend ten antwoord, —
„Dat spreekt vanzelf,
moet men dan zo'n muiter over de kop aaien...”
Er verliepen drie dagen en weer overvielen dezelfde ruiters neet de dikke
bojaar aan het hoofd de wacht, ditmaal bij de Pokrowski-poort. Met
hellebaarden, rijzwepen en sabels sloegen zij erop in en velen werden
gewond... Hier en daar werd bij de regimenten de stormklok geluid,
maar de strelitzen waren vol angst en grepen niet naar de wapens...
's Nachts begonnen de wachtposten weg te lopen. Zij eisten, dat men hun
minstens honderd man met een kanon voor de wacht terbeschikking zou
stellen... Als door een boze blik betoverd, waren de strelitzen zo mak als
lammetjes geworden...
Toen dook het gerucht op, dat men een paar van deze vechtlustige ruiters
herkend had: Stjopka Odojewski, zijn minnaar Misjka Tyrtow en Pjotr
Andrejewitsj Tolstoi. De ruiter in de witte mantel zou zelfs helemaal geen
bojaar zijn, maar de diaak Matweka Sjosjin, een vertrouwde van de tsarewna. Men sloeg de handen ineen van verbazing, wat hadden ze met die
streken voor?
In Moskou heerste een angstige, opgewonden stemming. Iedere nacht
betrokken vijfhonderd man in het Kremlin de wacht. Ze kwamen vandaar
dronken terug. Men vreesde voor brandstichting. De mensen vertelden, dat
men heel ingewikkelde handgranaten had gemaakt en dat Nikita Gladki
ze heimelijk naar Preobrazjenskoje had vervoerd en neergelegd op de weg,
waar Peter langs moest komen. Maar ze waren niet ontploft. Iedereen
wachtte op hetgeen d e toekomst nog verborgen hield.
In Preobrazjenskoje donderden sedert de terugkeer van Peter de kanonnen ononderbroken. Op de wegen stonden achter versperringen soldaten
met vrouwenhaar, hoeden en groene jassen. Herhaaldelijk probeerde zwervend volk, nadat ze op de markt hadden staan praten, dat de vonken er af
vlogen, naar Preobrazjenskoje te trekken, om daar de voorraadkelders te
plunderen, maar voor ze nog de Jaoeza bereikt hadden, stootten ze overal
op soldaten, die dreigden te schieten. Iedereen was het zat, eindelijk moest
de een de ander maar eens verslinden. Sof ja of Peter, Peter of Sof ja.
Als iemand tenminste de macht maar weer vast in handen had...
.
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* 14 *

Wasili Wolkow baande zich te paard een weg door de versperringen op
de Mjasnitskaja. Om de paar stappen werd hij aangehouden en antwoordde:
„Kamerjonker van tsaar Peter met een oekaze van de tsaar. .." Op het
Loebjanka-plein verlichtte het schijnsel van de houtvuren een gedrongen
toren en de verweerde muren met kantelen, die in de richting van de Neglinnaja liepen. Zwarter nog ischeen de hemel in de glans van de augustussterren, dichter nog het kreupelhout achter de palissaden en hekken rond het
plein. De kruisen van de lage kerkjes glinsterden. De talrijke stalletjes
waren op dit late uur verlaten. Rechts bij het langgerekte kanselarijgebouw
van het Stremjanny-regiment zaten mensen met hellebaarden in de handen.
Wolkow had opdracht gekregen (hij was met een onbelangrijke boodschap naar het Kremlin gestuurd) , eens te gaan kijken, wat er in de stad
gebeurde. Boris Aleksejewitsj Golitsyn had het hem opgedragen, hij
bracht nu de dagen en nachten in Preobrazjenskoje door. Met het rustige
leven was het uit. Sinds Peter van het Perejaslaw-meer teruggekeerd was,
was hij een geheel ander mens geworden. Van de vroegere vermaken was
nu geen sprake meer. Toen hij van de dienst voor de moeder Gods van
Kazan thuis was gekomen, was hij zo te keer gegaan dat ze hem met
wijwater hadden moeten besprenkelen om hem wat te kalmeren... Zijn
vertrouwden waren nu Lew Kirillowitsj en Boris Golitsyn. Voortdurend
zaten ze met z'n drieën achter gesloten deuren fluisterend bij elkaar en

Peter luisterde naar hen. De speelregimenten kregen meer soldij, nieuwe
koppelriemen en wanten, het geld ervoor leenden zij in Koekoej. Peter
ging nooit zonder een dozijn gewapende kamerjonkers de deur uit, zelfs
niet naar de binnenplaats. Voortdurend keek hij achter zich, alsof hij het
niet vertrouwde en doorboorde iedereen met zijn blik. Vandaag, toen Wolkow te paard zat, riep Peter hem vanuit het raam toe:
Als Sof jaa naar me mocht vragen, hou dan je mond... Zelfs als ze
je aan de wipgalg omhoogtrekken, hou dan nog je mond...
Wolkow wierp een blik over het lege plein en gaf toen zijn paard de
sporen... „Halt, halt!"klonk het dreigend uit de duisternis. Een lange
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strelitz stormde op hem af om hem de weg te versperren, haalde onder het
lopen zijn geweer van zijn schouder... „Waar wil jij heen, voor de duivel. .." en greep het paard bij de teugel...
- Ho, ho, kijk een beetje uit, ik ben kamerjonker van de tsaar.
De strelitz floot op zijn vingers. Er kwamen nog vijf aanlopen... „Wat
is dat voor iemand?"
„Een kamerjonker?"
„Die moeten we juist
hebben..." „Laat die nu vanzelf in de val lopen..." Zij omsingelden
hem en brachten hem naar de wacht. Daar herkende Wolkow bij het schijnsel van een houtvuur Owsej Rzjow. Hij kromp ineen, dat zag er slecht
uit... Owsej zei zonder de teugels los te laten:
- Hé, wie is er vlug ter been? Vooruit, ga Nikita Gladki eens halen.. .
Twee mannen gingen tegenstribbelend weg. De strelitzen stonden op van
bij het vuur en van de bank voor het wachtlokaal of klommen, de bastmatten wegslaand, uit de wagens. Ongeveer vijftig man had zich verzameld. Ze stonden er rustig bij, alsof hun de zaak niet aanging. Wolkow vatte
moed:
Wat jullie doen is niet mooi, strelitzen... Beschikken jullie soms over
twee hoofden?... Ik moet een oekaze van de tsaar overbrengen maar
jullie houdt me vast: dat is muiterij, verraad...
Zwijg. Owsej zwaaide met zijn geweer.
Een oude strelitz ging voor hem staan:
- Laat hem met rust, hij doet alleen maar, wat hem opgedragen wordt.
— Zo is het, ik doe wat mij opdragen wordt. Ik dien de tsaar. Maar
wie dienen jullie? Pas jullie maar op, dat je je niet verrekent. Eerst was
Chowanski een bovenste beste, maar wat heeft men met hem gedaan? Ook
jullie stonden in de gunst, maar waar is de gedenksteen op het Rode Plein
en waar zijn jullie privileges?
- Houd je leugens voor je, hond ! schreeuwde Owsej.
- Ik heb medelijden met jullie. Heeft Golitsyn jullie nog niet genoeg
door de steppe gesleept?... Blijf hem maar trouw, blijf hem maar trouw,
dan kunnen jullie nog eens een derde veldtocht met hem maken... Jullie
zult nog eens langs de huizen gaan om een stuk brood. , (De strelitzen
zwegen en keken nog somberder.) Tsaar Peter is geen kind meer... De
.

,

204

tijden, dat hij bang voor jullie was, zijn voorbij. .. Jullie konden nu wel
eens bang worden voor hem... 0, strelitzen, laat dat muiten toch.. .
Ha! schreeuwde iemand zo woest, dat de strelitzen ineenkrompen.
Wolkow strekte rochelend zijn armen omhoog en zakte in elkaar. In volle
draf was Nikita Gladki met een sprong bij Wolkow op het paard gesprongen, klemde zich om zijn hals en rolde samen met hem op de grond. Hij
draaide zich dadelijk om, ging op Wolkow zitten, sloeg hem de tanden uit
zijn mond, de muts van zijn hoofd, en ontrukte hem zijn sabel. -Tij sprong
op, lachte schel en zwaaide de sabel, daar stond hij met het hoge voorhoofd, pokdalig en met een brede mond.
De strelitzen tilden Wolkow op en voerden hem de heuvel af, langs de
muur van de Kitai-stad, voorbij de met kraaienenten bezaaide knoestige,
oude wilgen, die breeduit langs de oever van de modderige Neglinnaja
stonden, langs de galgen en de op palen gestoken raderen. Gladki liep
achter Wolkow en er hing een dranklucht om hem heen. Zij betraden het
Kremlin door de poort van de Koetaf ja-toren. Achter de poort brandden
h Gutvuren. Honderden strelitzen zaten langs de muur van het paleis, lagen
in het gras of slenterden rond. Men voerde Wolkow door een donkere gang
en duwde hem in 'een laag met lampen verlicht vertrek. Gladki ging het
paleis in. Bij de deur stond een gerimpelde, vredelievende wacht. Op zijn
hellebaard :steunend zei hij zacht:
Wees maar niet boos, we hebben geen keus... Zij bevelen ons en
dan slaan wij... We hebben honger, bojaar. Ik moet thuis voor veertien
monden zorgen. Vroeger verdienden we er nog wat met handelen bij.
Nu moeten we van onze soldij rondkomen. .. Moeten we dan tegen tsaar
Peter muiten?... Laat over ons heersen wie wil, zo denken we er nu
over.. .
Sofja kwam binnen, naar meisjesaard blootshoofds, in een zwartfluwelen met sabelbont afgezet jak. Haar blik was somber toen zij aan de
tafel ging zitten. Glimlachend en met blinkend witte tanden kwam de knappe
Sjaklowity achter haar aan. Hij droeg een brandnetelkleurige strelitzenmantel. Hij ging naast Sofja zitten. Nikita Gladki trok zich met een onnozel lachje de trouwe dienaar naar de deurpost terug. Sjaklowity
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draaide Peters brief tussen zijn vingers. Deze hadden ze in Wolkows zak
gevonden.
- De tsarewna heeft het briefje gelezen, maar het is van geen betekenis.
Waarom heeft men er je dan zo haastig op het nachtelijk uur mee weggestuurd?
mompelde Sofja tussen haar tanden.
- Het is een verspieder,
- Het verheugt ons met je te kunnen ispreken, kamerjonker van de
tsaar. Hoe maakt tsaar Peter het? Hoe is het met de tsaritsa? Zijn ze van
plan nog lang boos op ons te blijven? (Wolkow zweeg.) Geef antwoord,
mompelde Sofja
Met geweld,
anders zullen we je weten te dwingen.
zachtjes, en keek hem stoer als een boerin aan.
- Is er genoeg proviand voor de speeltroepen? Nog nergens gebrek
Waarom
zei Sjaklowity.
aan?... Hare Majesteit wil alles weten,
zetten jullie wachtposten uit op de wegen, is dat alleen maar spel of zijn
jullie soms ergens bang voor? Weldra laten jullie helemaal niemand meer
door naar Moskou. .. Hele wagencolonnes met graan nemen jullie in beslag,
wat zijn dat voor manieren?.
Wolkow zweeg met gebukt hoofd, zoals hem bevolen was. Het was vreselijk om te moeten zwijgen. Hoe ongeduldiger Sjaklowity vroeg, hoe
dreigender Sofja haar wenkbrauwen fronste, des te koppiger klemde hij
zijn lippen opeen. Hemzelf bereidde dit verzet weinig vreugde. Hij had
veel krachten verzameld in de tijd, dat hij in Preobrazjenskoje op zijn luie
rug lag. En grimmig sloeg zijn hart: folter me, folter me maar, ik zeg toch
niets... Als Sjaklowity zich nu met een mes op hem zou storten en riemen
uit zijn rug snijden, zou hij hem brutaal en vrolijk in de ogen gekeken
hebben. En Wolkow hief zijn hoofd op en keek brutaal en opgewekt voor
zich uit. Sofja verbleekte, haar neusvleugels verwijdden zich. Sjaklowity
sprong o p en stampte woedend op de grond:
- Je wilt zeker aan de wipgalg antwoord geven?
- Ik heb jullie niets te antwoorden,
zei Wolkow (hij was ontzet
van zijn eigen woorden) , hij schoof een voet naar voren en haalde zijn
schouders op. Gaat zelf naar Preobrazjenskoje, jullie hebt genoeg strelitzen, die je kunnen begeleiden...
.
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Sjaklowity haalde wijd uit en sloeg hem met alle kracht in de hartstreek.
Wolkow hapte naar adem, wankelde en zag, hoe Sofja van tafel opstond
en hoe haar dikke gezicht beefde van toom.
- Onthoofd hem, zei zij met hese stem. Nikita Gladki en de wacht
sleepten hem naar de binnenhof. „Beulen!" riep Nikita. Wolkow hing
slap in hun armen. Zij lieten hem los en hij viel voorover op de grond.
Een paar strelitzen kwamen naderbij en begonnen te vragen, wat het voor
iemand was en waarom hij onthoofd moest worden. Zij lachten en riepen
zodat de gehele donkere binnenplaats ervan schalde om een vrijwillige beul. Gladki stond op het punt, zelf al zijn sabel uit de schede te trekken. Maar men zei tegen hem: „Schaam je wat, Nikita Iwanytsj, voor zo
iets je sabel met bloed te bevlekken." Hij liep vloekend weg naar het
paleis. Toen boog zich de oude wacht over de verstard op de grond liggende
Wolkow, pakte hem bij zijn schouders en zei:
- Ga in vrede. Vermijd de poort, loop langs de muur en klim er ergens
over.. .
De houtvuren op het Loebjanka-plein doofden (slechts het ene voor het
wachtlokaal glom nog na), niemand wilde hout aanslepen, hoe Owsej
ook te keer ging. Vele strelitzen waren, gebruikmakend van de duisternis,
naar huis gegaan. Sommigen sliepen. Ongeveer vijf man hadden zich in de
schaduw van een reusachtige linde bij het hek teruggetrokken en voerden
op zachte toon een gesprek:
- Gladki vertelde dat op Boris Golitsyns landgoed in Rjazan zestig
rinkelende zilveren kettingen verstopt lagen... Die nemen we, zei hij, en
die verdelen we onder elkaar...
- Gladki zint alleen maar op roof, maar ik denk niet, dat hij iemand
daartoe overhaalt.
- Men vertrouwt hem niet: hij pikt de buit in en wij draaien er voor
op...
- De kamerjonker had gelijk: laten we maar oppassen, dat tsaar Peter
ons niet weldra flink de stuipen op het lijf jaagt.
- Dat zal niet lang meer duren.
..

.
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- Neem nu onze tsarewna eens, de een geeft ze geld en de ander laat
ze dag en nacht op wacht staan, thuis loopt alles in de war...
- Als het van mij afhing, ging ik zonder me te bedenken over naar
de speeltroepen...
- Jullie zult zien, kinderen, dat hij het klaarspeelt.. .
- Beslist. . .
- Wij verdoen hier onze tijd... Moeten we dan soms wachten tot men
ons de strik om de hals legt...
Zij zwegen en keken rond. Met grote sprongen kwam iemand van de
kant van het Kremlin aangereden. „Weer Gladki... Wat heeft die duivel
toch..." Dronken reed Gladki dwars door het vuur heen, sprong van zijn
paard en schreeuwde:
- Waarom zijn alle strelitzen niet op hun plaats? Waarom zijn er geen
poortwachten uitgezet? In het Kremlin is alles in orde, maar bij jullie
branden niet eens de vuren ! Jullie slaapt! Duivels ! Waar is Owsej ? Stuur
iemand naar de nederzettingen ! Zodra we op de Spasski-toren de stormklok
luiden, treden jullie allemaal met het geweer op schouder aan.. .
Vloekend en wijdbeens holde Gladki weg naar de kanselarij. Toen zeiden
de strelitzen, die onder de linden stonden, tegen elkaar.
Stormklokken.. .
- Deze nacht.. .

- Ze krijgen de mensen niet bij elkaar...
- Neen...
- Hoor eens, broeders, als wij nu eens... wat vinden jullie? (Zij staken
de hoofden dichter bij elkaar en fluisterden nauwelijks hoorbaar) :
- Daar zal men ons zeker erkentelijk zijn...
- Dat spreekt vanzelf...
- Een beloning en dergelijke dingen meer...
- Hier ziet het er slecht uit, jongens.. .
- Dat weten we... Mannen, wie gaat? Het moeten er twee zijn.
- Nu wie?
- Dmitri Melnow, ga jij?
— Goed.
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- En jij Jakow Ladygin?
- Ik? Goed, ik ga mee.
- Zorg, dat jullie hem zelf te spreken krijgt... Doe een voetval en
zeg dan: zo en zo staan de zaken ervoor... Men heeft het op je leven voorzien, Majesteit... Wij echter, als je trouwe dienaren, die bij het kruis
gezworen hebben..
- Je hoeft ons niks te leren. Wij weten het zelf wel. .
- Wij zullen ons woordje wel doen.. .
- Gaat, makkers...
* 15 *

Met twee bataljons, het Preobrazjenski- en het Semjonowski-bataljon
oorlog te voeren, was een onmogelijkheid. De dertigduizend strelitzen, de
dienstmannen, het buitenlandse voetvolk en de soldaten van generaal Gordon zouden de speeltroepen als een vlieg fijngedrukt hebben. Boris Golitsyn
stond erop, rustig in Preobrazjenskoje de lente af te wachten. De herfst
stond voor de deur. Die zou de wegen onbegaanbaar maken en dan kwam
de vorst. Zelfs met een knuppel waren de strelitzen dan niet van de oven
af te krijgen om oorlog te gaan voeren. In het voorjaar zou men dan wel
verder zien. Men kon verwachten, dat de toestand hier niet slechter zou
worden, maar wel die van Sofja en Wasili Wasiljewitsj: tijdens de winter
zouden de bojaren definitief ruzie krijgen en successievelijk naar Preobrazjenskoje overlopen: de strelitzen zouden hun soldij niet uitbetaald krijgen,
want de schatkist was leeg. Het volk hongerde, de buitenwijken en de handwerkers waren ten gronde gericht, de kooplieden kreunden. Zou Sofja echter
toch de stormklokken laten luiden en met het leger optrekken, dan moest
men zich met de speeltroepen naar Troïtsa-Sergiëwo achter de hechte
kloostermuren terugtrekken, een beproefde plaats, waar men als het
moest een jaar en nog langer, stand kon houden.
Op aanraden van Boris Golitsyn werden uit Preobrazjenskoje heimelijk
geschenken gezonden naar de archimandriet Wikenti in het Troïtsa-klooster.
Boris Aleksejewitsj reisde er zelf tweemaal heen, hield ruggespraak met
de archimandriet en vroeg om bescherming. Iedere dag monsterde generaal
14-182
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Sommer de troepen en liet ze paraderen. Bijna alle ruiten in het paleis
waren al gesprongen door het gedonder van de kanonnen. Als Peter echter
het gesprek op Moskou bracht, dan snoof Sommer alleen maar somber en
bromde in zijn baard: „Goed, goed, we zullen ons wel verdedigen." Nu
en dan, maar niet vaak, kwam Lefort langs, nuchter, galant, met een schuw
lachje e n zijn aanblik verschrikte Peter meer dan al het andere... Hij vertrouwde ook Lefort niet meer. Dikwijls wekte Peter midden in de nacht
Aleksasjka, ze trokken wat aan en deden de ronde langs de wachtposten.
Lang stond Peter dan in de vochtige nachtlucht aan de oever van de Jaoeza
en staarde in de richting van Moskou; duisternis, geen glimpje licht en
een angstwekkende stilte.
Huiverend van kou riep hij dan Aleksasjka en zij togen huiswaarts om
weer te gaan slapen.
Alleen de eerste nachten na zijn terugkeer sliep hij bij zijn vrouw. Toen
beval hij, in de vleugel van het paleis voor hem in een lage kamer met
slechts één venster, die meer weg had van een berghok, op een bank een
bed te spreiden en voor Aleksasjka op de grond een viltdeken neer te leggen.
Jewdokia had vele tranen vergoten onder het wachten op haar liefste —
zij was vier maanden zwanger , eindelijk was hij terug en weer moest
ze huilen. Toen zij haar man zag aankomen, had zij hem wel op de weg
tegemoet willen vliegen, maar de oude vrouwen lieten haar niet gaan. Zij
had zich los weten te rukken en was hem in de hal tegemoet gerend —
lang, mager en vreemd was hij binnengekomen , met gezicht, armen,
borst en lichaam had zij zich tegen hem aangedrukt. Haar liefsteg af
haar een kus met zijn ruwe lippen, rook helemaal naar teer en tabak. HijJ
vroeg alleen, snel met zijn hand over haar reeds zich welvende lichaam
strijkend: ,,Nou, nou, waarom heb je me daar niets van g eschreven?..."
-- en even lag er een zachtere uitdrukking over zijn gezicht. Hij ging met
Jg g
zijn vrouw naar zijn moeder om deze te begroeten. Hij sprak onduidelijk
onduidelijk
JP
afgebroken zinnen, trok krampachtig met zijn schouder en krabde zich
voortdurend. Natalja Kirillowna zei tenslotte: „Mijn lieve Petenka, de badkamer wordt al van de vroege morgen af gestookt..." Hij keek zijn moeder
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vreemd aan: „Niet van het vuil heb ik jeuk." Natalja Kirillowna begreep
hem en de tranen biggelden haar over de wangen.
Slechts drie nachten was het Jewdokia vergund hem in haar slaapvertrek
te zien. Wat had zij daar op gewacht, wat had zij hem bemind en wat had
ze verlangd hem te liefkozen! Maar zij voelde zich zo verlegen en zo in de
war, nog erger dan in die nacht na hun huwelijk, dat ze niet wist, waar ze
haar liefste naar moest vragen. En zo lag ze daar op de met paarlen
bestikte kussens als een dom, onnozel wicht. Hij trok krampachtig in zijn
slaap en krabde zich. Zij was bang om zich te bewegen. Toen hij in het
berghok ging slapen, durfde zij van schaamte niemand onder de ogen te
komen. Maar Peter scheen zijn vrouw vergeten te zijn. De hele dag was
hij druk bezig, liep gehaast rond en hield fluistergesprekken met Golitsyn.
Zo begon de maand augustus. In Moskou heerste een onheilspellende
stilte, in Preobrazjenskoje hield de vrees iedereen gevangen en was men
op zijn hoede.
.

* 16 *

- Mein Herz, als je nu eens aan de keizer schreef, of hij je met een
leger te hulp wilde komen?
- Sufferd.. .
- Ben ik dat soms?
Aleksasjka richtte zich op zijn deken op handen
en voeten op en kroop naderbij. Zijn ogen fonkelden.
Wat ik zeg, is
niet zo dwaas, mein Herz. Je moest tienduizend man voetvolk vragen. Meer
is niet nodig... Praat er maar eens met Boris Aleksejewitsj over.
Aleksasjka hurkte aan het hoofdeinde van het bed neer. Peter lag op
zijn zij, zijn knieën opgetrokken, de deken over het hoofd. Aleksasjka beet
op zijn lippen:
- We hebben natuurlijk geen geld, mein Herz... En voor zoiets is
geld nodig. .. Wij zullen hem beetnemen... Of dacht je soms, dat het ons
niet zou lukken de keizer beet te nemen? Ik zou zelf naar Wenen kunnen
ijlen... Dan zouden we tenminste tegen Moskou en de strelitzen kunnen
optreden.. .
- Loop naar de duivel.. .
1 4*
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Aleksasjka kroop weer even vlug onder zijn schapeOok goed...
Ik zeg toch niet, laten we naar de Zweden gaan of naar de
pels :
Tataren en voor hen op de knieën vallen... Dat snap ik ook wel. Maar als
je niet wilt, dan niet... Het is jouw zaak...
Peter mompelde iets onverstaanbaars onder de dekens, net alsof hij met
opeengeklemde tanden sprak:
Daar kom je te laat mee.
Zij zwegen, het was heet in het vertrekje. Onder de oven ritselde een
muis... In de verte klonk: „Geef acht" dat waren de wachtposten aan
de Jaoeza. Aleksasjka haalde gelijkmatig adem.
Peter werd al deze nachten door slapeloosheid geplaagd. Nauwelijks
raakte zijn hoofd het kussen, of een geluidloos geschreeuw drong in zijn
oor: „Brand, brand!" En zijn hart beefde als een lamsstaartje... Dan was

hij klaar wakker. Hij werd weer rustig, maar zijn oor luisterde: het leek
hem, of ergens verweg in huis achter de dikke houten muren iemand schreide. .. Hoeveel gedachten waren er al door zijn hoofd gegaan in deze nachten... Hij dacht : al had men hem ook kortgehouden en buiten het hof,
toch waren het zorgeloze jaren geweest in Preobrazjenskoje, vrolijk en uitgelaten, vol lichtzinnigheid en dwaasheid. .. Maar nu bleek hij voor all een
een vreemde te zijn... Een wolvejong, een soldatenmakker... Zover hadden
dans en spel hem gebracht: reeds was het mes van de moordenaar nabij
zijn hart.. .
Weer was hij klaar wakker. Nog vaster wikkelde Peter zich in de deken.
Zusje, zusje, schaamteloos en bloeddorstig ben je... Met je brede
heupen en je dikke hals... (Hij zag haar weer onder de baldakijn in de
kathedraal voor zich staan.) Het geschminkte gezicht van een boerin, een
slagerswijf! Granaten had zij op zijn weg laten werpen. Sluipmoordenaars gehuurd... Gisteren stond e r in de keuken ineens een vat kwas, goed
...

dat men er eerst de hond van gegeven had, die was verrekt.
Peter probeerde van zijn gedachten los te komen... Maar de woede
deed zelfs de aderen op zijn voorhoofd zwellen. ... Zij stond hem naar het
leven! Geen dier, geen mens op de wereld hing misschien zo hartstochtelijk
aan het leven als Peter...
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Aleksasjka... Duivel, slaap je, breng een beker kwas...
Aleksasjka sprong slaapdronken onder de schapepels vandaan. Zich
krabbend bracht hij in een nap kwas en reikte deze Peter na er eerst ee n
slok van genomen te hebben. Hij gaapte. Ze wisselden een paar woorden.
„Geef acht!" klonk het weemoedig, slapeloos in de verte.
- Ga slapen, mein Herz.

Peter sprong ineens met zijn naakte, magere benen van de bank... Nu
verbeeldde hij het zich niet, zware, haastige stappen klonken in de gangen... Stemmen, kreten... Aleksasjka stond met alleen zijn ondergoed
aan en in iedere hand een pistool bij de deur.
- Mein Herz, ze komen hierheen...
Peter staarde naar de deur. Ze kwamen naderbij. .. Bij de deur hielden
ze stil... Een bevende stem zei:
- Majesteit, wordt wakker, er is gevaar...
- Mein Herz, dat is Aljosjka...
Nikita
Aleksasjka schoof de grendel weg. Hijgend kwamen zij binnen,
Zotow, op blote voeten en met ogen, waarvan alleen het wit te zien was;
achter hem kwamen twee Preobrazjenski-soldaten, Aleksej Browkin en de
snorrebaard Boechwostow, die twee strelitzen met verwarde haren en baarden, met neerhangende lippen en een verzaligde blik, meesleepten of het
zakken zonder beenderen waren.
Zotow, die van schrik zijn stem kwijt was, lispelde:
- Melnow en Ladygin, van het Stremjanny-regiment in Moskou, zijn
naar ons overgelopen...
De strelitzen wierpen zich bij de drempel op de grond met hun baard
op de viltdeken en schreeuwden met schelle stem, opdat het maar zo onheilspellend mogelijk zou klinken:
- 0-oh, o-oh, vadertje tsaar, het is met je gebeurd, o-oh, o-oh... Wat
ze niet allemaal in het schild voeren tegen jou, ons vadertje, talloze scharen
verzamelen zich en wetten hun messen. De stormklokken op de Spasskitoren luiden en het volk stroomt van alle kanten samen.. .
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Bevend over zijn hele lichaam, schudde Peter zijn zweterige aaneengekleefde lokken, sloeg zijn linkerbeen, waarin hij kramp had, uit, schreeuwde nog angstaanjagender dan de strelitzen, duwde Nikita opzij en rende,
zoals hij was, in zijn hemd de gangen door. Uit alle deuren keken de oude
vrouwtjes en bestierven het van schrik.
Bij de achtertrap dromde het verschrikte personeel samen. Zij zagen
iemand aanstormen,
wit, lang, met de armen als een blinde voor zich
uitgestrekt... „o heer, de tsaar!" Sommigen vielen flauw van schrik.
Peter drong door de menigte heen, rukte de officier van de wacht teugels
en rijzweep uit de handen, sprong in het ::adel, vergeefs met zijn voeten
naar de stijgbeugels tastend raasde hij, op het paard inslaande, ervandoor
en verdween achter de bomen.
Aleksasjka was bezadigder: hij had zijn kleren en laarzen aangetrokken,
Aljosja toegeroepen: „Neem de kleren van de tsaar mee en kom me achterna!" en was op het paard van een andere wachtofficier Peter nagereden.
Pas in het bos van Sokolniki haalde hij de tsaar in, die zonder stijgbeugels
met losse teugel voortstormde.
- Halt, halt, mein Herz!
Door de boomtoppen van het bos fonkelden met herfstige helderheid
de sterren. Rondom ritselde het. Peter keek steeds om zich heen, kromp
ineen en zette het paard met de hielen aan om er weer van door te gaan.
Aleksasjka greep Peters paard bij de teugel en herhaalde op boos fluisterende toon:
- Wacht toch, waar wil je zonder broek aan heen, mein Herz!
Uit de varens kwam een dof geluid, fladderend vloog een korhaan op
en gleed met zijn schim de sterren bedekkend voorbij. Peter greep alleen
naar zijn naakte borst, waar het hart zat. Aleksej Browkin en Boechwostow
kwamen aanrijden met de kleren. Met zijn drieën kleedden zij haastig de
tsaar zo'n beetje aan. Nog een twintigtal kamerjonkers en officieren kwamen hen achterop. Voorzichtig reed men het bos uit. In de richting van
Moskou blonk een flauwe vuurgloed en een stormgelui scheen verneembaar.
Peter mompelde tussen zijn tanden:
— Naar Troïtsa.
,

..
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Langs smalle paden, dwars door kale velden bereikten zij de weg naar
het Troïtsa-klooster. Pieter draafde erop los met losse teugel, de driekante
steek diep over zijn ogen. Van tijd tot tijd liet hij grimmig de zweep op de
nek van het paard neerdalen. Voor en achter hem reden drieëntwintig ruiters. Breed uithalend sloegen de paardehoeven op de droge weg. Heuvels,
steile hellingen, espen- en berkenbosjes. In het oosten kreeg de hemel al
een groenachtige tint. De paarden snoven, de wind floot hun om de oren.
op een gegeven plaats gleed plotseling een schaduw voorbij. Was het een
dier of een boer die zich dodelijk geschrokken in het gras geworpen had?
Het was niet uit te maken...
Het ging erom, vóár Sofia Troïtsa te bereiken. Geel en verlaten breidde
de morgenhemel zich uit. Verschillende paarden zakten in elkaar van u itputting. Op het volgende poststation zadelde men om en reed zonder
te rusten verder. Toen in de verte de spitse daken van de vestingtorens
opdoemden en het oplaaiende morgenrood de glimmende koepels deed
oplichten, hield Peter in, draaide zich om en liet lachend zijn tanden
zien. Stapvoets reed men door de kloosterpoort. De tsaar werd van het
paard getild en halfdood van schaamte en uitputting naar de cel van de
archimandriet gedragen.
* 17 *

Wat men noch in Moskou noch in Preobrazjenskoje verwacht had gebeurde. Sofja had de strelitzen niet in beweging kunnen krijgen, de stormklok op de Spasski toren had niet geluid. Moskou had die nacht doodrustig
en. Preobrazjenskoje lag verlaten. .. Allen Natalja Kirillowna
geslapen.
met haar zwangere schoondochter, de hofbojaren, kamerjonkers, en het
personeel waren samen met de speelregimenten, kanonnen, mortieren en
munitie naar Troïtsa gevlucht.
Toen Sofja de volgende dag de mis in de paleiskerk bijwoonde, drong
Sjaklowity
y zich dwars door de bojaren heen. Hij zag er angstaanjagend
uit. Sofa
J trok verbaasd haar wenkbrauwen op. Met een scheef lachje
maakte hij een buiging voor haar:
-
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- Tsaar Peter is voor ons uit Preobrazjenskoje gevlucht, alleen in een
hemd is de duivel gevlucht en niemand weet waarheen.
Sofja kneep haar lippen samen en zei droog:
- Het staat hem vrij, als hij dol wil worden en aan de loop gaan.
Het leek, of er niets van belang gebeurd was. Maar dezelfde dag nog
werd bekend, dat het strelitzenregiment van Lawrenti Soecharew in zijn
het was alleen onbegrijpelijk, wie
geheel naar Troïtsa was opgebroken,
misschien wel
hem in die korte tijd daartoe had weten te verleiden,
Boris Golitsyn, de oude feestmakker van Lawrenti. In Moskou stak men
overal fluisterend de hoofden bijeen. 's Nachts piepten de poorten en nu
eens hier dan daar rolde een bojarenkoets bolderend over de met plankieren belegde weg en joeg in een adem door in de richting van Jaroslawl.
Wasili Wasiljewitsj Golitsyn bracht hele nachten door met Medwedjew
en probeerde met behulp van de zwarte kunst zijn toekomst te ontraadselen.
Overdag dwaalde hij slaperig door het paleis en gaf tot alles zijn toestemming. Sjaklowity holde van het ene regiment naar het andere. Sofja wachtte
met ingehouden woede.. .
Onverwachts was ook kolonel Iwan Zickler met de compagnie- en bataljonaanvoerders en een deel van de strelitzen naar Troïtsa getrokken. Hij was
het, die zeven jaar geleden de broer van de tsa ritsa Iwan Kirillowitsj uit
de schuilplaats onder het kerkaltaar getrokken had. Hij was de vertrouwde
van Sofja. En hij zou zeker, teneinde vergeving van Peter te verkrijgen,
alle plannen van de tsarewna blootleggen.
Toen Sofja het gebeurde met Zickler hoorde, verloor zij haar bezinning.
Op wie kon zij zich nog verlaten, als zulke trouwe honden wegliepen? Uit
Troïtsa echter kwamen bij alle negentien strelitzenregimenten boden met
bekendmakingen (zij waren door de hand van Boris Golitsyn geschreven
en droegen de scheve met inktspatten omgeven handtekening „Ptr") , waarin
de kolonels en aanvoerders opgedragen werd zich onverwijld voor belangrijke staatszaken naar tsaar Peter te begeven.
De boden werden bij de poorten afgeranseld, de bekendmakingen afgenomen, maar een paar was het gelukt tot de regimenten door te dringen
en de oekazen daar voor te lezen. Toen liet Sofja bekendmaken: „Wie het
:
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waagt naar Troïtsa te gaan, wordt onthoofd." Daarop zeiden de kolonels:
„Goed, dan gaan we niet." Wasili Wasiljewitsj kwam op de gedachte betrouwbare mensen naar de vrouwen van de strelitzen te sturen, die naar
Peter waren overgelopen, om ze onder bedreigingen te bewegen, hun mannen te schrijven, dat zij terug moesten keren. Men volgde zij n raad op,
maar het resultaat was mager.
Patriarch Ioakim werd naar Troïtsa gestuurd om een verzoening te bewerkstelligen. Hij ging er bereidwillig heen, maar hij bleef er en schreef
zelfs niet eens aan Sofja. Er verschenen nieuwe bekendmakingen van Peter
bij de regimenten, de kooplieden, en de handwerkers in de buitenwijken
en nederzettingen... „Men dient zonder dralen naar Troïtsa te komen, wie
niet verschijnt zal met de dood bestraft worden." Men kwam tot de
conclusie: wat men ook deed, in beide gevallen verspeelde men zijn hoofd.
De kolonels Netsjajew, Spiridonow, Normatski, Doerow en Sergejew, vijfhonderd aanvoerders, een menigte eenvoudige strelitzen en vertegenwoordigers van de kooplieden en de buitenwijken begaven zich geschrokken
naar Troïtsa. Tsaar Peter ontving hen in Russische kleding, staande op
de stoep, geflankeerd door Boris Golitsyn, de beide tsaritsa's en de patriarch. Hij liet hun een beker brandewijn reiken, maar zij smeekten hem
onder tranen aan de verwarring een einde te maken. Dezelfde dag schreeuwden de strelitzen van het regiment Soecharew: „Op naar Moskou om
de boosdoeners te bestraffen!"
Wasili Wasiljewitsj wendde ziekte voor. Sjaklowity, die zich niet waagde
te vertonen, trok zich in de meest afgelegen vertrekken van het paleis terug.

Gladki en zijn metgezellen verborgen zich in het buitenhuis van Medwedjew. In het Kremlin werden alle poorten gesloten en de kanonnen op de
muren gerold. Rusteloos dwaalde Sofja met zware stappen, de armen over
de borst gekruist, door de uitgestorven zalen van het paleis. Liever openlijke strijd, opstand en slachtpartijen dan deze grafstilte in het Kremlin.
Zoals een droom uit het geheugen wegglipt, zo verdween ook de macht,
verdween het leven.
Maar in de stad scheen alles rustig. Als altijd ging het op de pleinen
en markten luidruchtig toe. 's Nachts ratelden de kleppers van de nacht-
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wakers en kraaiden de hanen. Niemand voelde iets voor oorlog. Het leek,
of allen Sof ja die eenzaam achter de muren van het Kremlin zat, vergeten
waren.
Toen nam zij een besluit en reed op negenentwintig augustus alleen niet
haar dienstmaagd Werka in een rijtuig met slechts een klein escorte naar
Troïtsa.
* 18 *
Dag en nacht hingen er stofwolken over de weg naar Jaroslawl. Te
paard en te voet kwamen de mensen uit Moskou en rolden de rijtuigen aan.
Voor de muren van het Troïtsa-klooster, op de pleinen en in het open veld
stonden de wagens dicht opeen gedrongen, brandden de kampvuren, vonden
ieder ogenblik twisten en vechtpartijen plaats om ruimte, brood en voeder
voor de paarden. In het klooster had men zulk een invasie niet verwacht
en spoedig waren de graanschuren leeg en de schoven van de velden verdwenen. Maar de strelitzen en die soldaten moesten goed verzorgd worden.
Er werden manschappen naar de omliggende dorpen gestuurd om levensmiddelen in te zamelen, maar v eldra was daar geen kippetje meer te
vinden. En desondanks voerden de mensen in de volte van het Troïtsaklooster een hongerig bestaan. Vele voorname bojaren woonden in tenten,
sommigen op de binnenplaats, sommigen direct op straat. In afwachting
van de tsaar zaten zij in de gloeiende zon op de stoep en stilden ook hier
hun honger met een stuk droog brood. Het viel hun zwaar hun rustige huizen
in Moskou. waar zelfs geen vreemde vogel kwam aanvliegen, voor dit gedrang en geduw te moeten verwisselen. Maar allen begrepen, dat hier een
grote beslissing viel: de macht ging in andere handen over. Of dat wat
goeds voorspelde? Erger dan nu kon het niet worden: heel Moskou, het
hele volk, heel Rusland was met zweren bedekt, in lompen gehuld en tot
de bedelstaf gebracht. 's Avonds, als de mensen om liet kampvuur zaten
en onder de wagens lagen, stortten zij bij elkaar hun hart uit en spraken
vrijuit. Op alle velden rond het klooster gonsde het van de stemmen en
laaiden de kampvuren op. Er doken boeren op, die zich met zwarte kunst
bezighielden, geheimzinnig met hun ogen knipperden, bonen in hun muts
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schudden om ze dan neerhurkend op een op de grond gespreide doek uit
te storten en uit de bonen de toekomst te voorspellen aan een ieder, die
het maar wilde. Zij maakten drie hoopjes, streken er met hun vingers over
en verkondigden met zachte, innige stem:
Wat je wenst, zul je krijgen, waarover je denkt, twijfel daar niet
aan, pas op voor iemand die geen bastschoenen, geen schapepels draagt en
een bleek gezicht heeft. Ga niet voorbij het derde landgoed, water niet onder
drie sterren. Waar je op wacht, dat zal misschien spoedig in vervulling
gaan, misschien ook niet. Amen. Bedank me niet, maar geef me de halve
kopeke van achter je kiezen.
Het hoofd liep iemand om van de woorden der tovenaars die in het
donker tussen de wagens scharrelden.
De ruggegraat van de tsarewna is geknakt, -- fluisterden zij, —
vorst Wasili Golitsyn zal de eerste sneeuw niet meer beleven... Zij, die
haar verlaten hebben, zijn verstandig... Tsaar Peter is nog groen, maar
de tsaritsa en de patriarch denken voor hem, en zij zijn de kroon van het
geheel... Zij zullen voor de hoofdzaak opkomen... En de hoofdzaak is,
dat men de bojaren verbiedt in rijtuigen te rijden en iedereen slechts het
bezit van één landgoed toestaat en niet meer dan hij voor zijn onderhoud
nodig heeft. En uitgekozen kooplieden en bewoners der nederzettingen zullen naar het hof gaan en ronduit zeggen : dit hebt u gedaan, maar dat hebt u
nagelaten... Alle vreemdelingen moet men uit Rusland verjagen en hun bezittingen vrijgeven voor plundering. De boeren en knechten zullen vrij worden, leef, zoals je wilt, zonder je af te sloven en afdrachten te betalen.
Zo spraken de waarzeggers en zwarte kunstenaars, zo dachten ook zij,
die hen hoorden. In het klooster klonk ononderbroken een feestelijk klokgelui. De kerken en kathedralen stonden open, door kaarsen verlicht, en
het strenge kloostergezang weerklonk dag en nacht.
Nauwelijks was het dag, of Peter daalde, aan zijn rechterhand de tsaritsa-moeder, aan zijn linker de patriarch, de trap af om de vroegmis bij
te wonen. Na de dienst vertoonde de tsaritsa zich aan het volk en reikte eigenhandig de nieuwaangekomenen een bek er brandewijn, en de patriarch,
uitgeteerd door het bidden en vasten, maar met een ongebroken geest, zei:
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Wat jullie doet, de misdadigers verlaten en de tsaar eren, is Gode
welgevallig, en met fonkelende ogen keek hij naar Peter. De tsaar was
in Russische dracht en hield in zijn schone handen een zijden doekje. Hij
stond daar rustig en vredig met gebogen hoofd en zijn gezicht was mager.
M drie weken had hij geen pijp in zijn, mond gehad en geen wijn gedronken. Wat zijn moeder, de patriarch of Boris Golitsyn hem zeiden, deed
hij en hij zette geen voet buiten de kloostermuren. Na de mis zette hij zich
in de cel van de archimandriet onder de ikonen en bood de bojaren zijn
hand voor een kus. Het haastige praten en rollen met zijn ogen liet hij
achterwege, waardig en zacht en niet volgens zijn eigen inzicht, maar
volgens de raadgevingen van oudere mensen, gaf hij antwoord. Natalja Kirillowna werd niet moe, tegen de hofbojaren steeds weer te zeggen:
Ik weet niet, hoe ik er God voor moet danken, dat onze tsaar eindelijk
zijn verstand gekregen heeft, zo waardig en plechtig is hij geworden.. .
Van de buitenlanders had alleen Lefort vrije toegang, maar ook hij niet
bij plechtige ontvangsten of aan tafel, maar alleen 's avonds in de kloostercel van de tsaar, opdat de patriarch hem niet te zien kreeg. Peter pakte
hem dan zwijgend bij ide wangen, kuste hem op de mond en herademde.
Zij gingen naast elkaar zitten. In gebroken Russisch vertelde Lefort een
en ander op fluisterende toon, maakte hem aan het lachen, gaf hem moed
en zei onder het mom van een grapje verstandigedingen.
Hij begreep, dat Peter gekweld werd door de beschamende herinnering
aan zijn vlucht in zijn hemd, en haalde voorbeelden aan uit Bronius' „Historia" van koningen en beroemde veldheren, die hun leven door list gered
hadden. „Een Franse hertog zag zich gedwongen vrouwenkleren aan te
trekken, en met een man in bed te kruipen, maar de volgende dag veroverde hij zeven steden... De veldheer Nectarius maakte, toen hij bemerkte,
dat zijn vijanden aan de winnende hand waren, hen met zijn kale kop aan
het schrikken en zij gingen er vandoor. Later ontkwam hij echter toch niet
aan de schande en zag zijn kale kop met hoornen getooid, hoewel dit aan
zijn roem geen afbreuk deed, zoals Bronius bericht..." Lachend nam Lefort de handen van Peter, die onder het kaarsvet zaten, in de zijne en drukte
ze krachtig.
,
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Peter was onervaren en ,heethoofdig. Lefort herhaalde steeds weer, dat
in de strijd met Sofja vóór alles voorzichtigheid geboden was: hij moest
zich niet tot een gevecht laten verleiden, niemand wilde iets van vechten
weten, maar hij moest onder plechtig klokgelui het uit Moskou toestromende volk vrede en welstand beloven. Sofja zal, als een vermolmde paal,
vanzelf omvallen. Lefort fluisterde hem toe:
Loop met afgemeten passen, Peter, spreek zacht, kijk kalm, woon
de godsdiensten bij, tot je er bij neervalt, en je zult alle harten winnen.
Kijk eens, zullen ze zeggen, wat voor een tsaar God ons gezonden heeft,
onder hem zullen we weer tot onszelf komen... Laat Boris Golitsyn maar
schreeuwen en om zich heen slaan.
Peter verbaasde zich over het scherpe verstand van zijn boezemvriend
Franz. „In het Frans noemt alen politiek: duidelijk zijn voordeel zien",
verklaarde Lefort, ,,de Franse koning Lodewijk XI ontzag zich niet bij een
gewone boer op bezoek te gaan als hij hem nodig had, maar hij liet ook
zonder erbarmen een beroemde hertog of graaf onthoofden. Hij wijdde
zich meer aan de politiek dan aan het oorlogvoeren, was vos en leeuw tegelijk, heeft zijn vijanden vernietigd en zijn rijk welvarend gemaakt."
Het was wonderlijk hem te horen praten: een danseur, een rokkenjager,
een grappenmaker, maar hie r begon hij ineens over dingen, die de Russen
zelfs niet durfden aanduiden: ,,Bij jullie gaat ieder zijn eigen weg en niemand bekommert zich om de staat: de een zoekt alleen zijn eigen voordeel,
de ander eer en weer een ander denkt alleen aan zijn buik. Een zo barbaars
volk vindt men nergens, of het moest in Afrika zijn. Geen handwerk, geen

leger, geen vloot... Eén ding blijft er slechts over: het vel over de oren
trekken, en ook dat is mager."
Dergelijke dingen zei hij ronduit zonder te vrezen, dat Peter zich voor
het Derde Rome zou inzetten... Met een kaars scheen hij door te dringen
in de duisternis van Peters verstand, van dit woeste, dorstende, verontruste
verstand. Reeds lekte het dovende vlammetje voor de ikoon van de heilige
Sergius het groene glas van de lamp en stierven de stappen van de wacht
voor het venster weg, toen Lefort met een opgewekt grapje weer de draad
van zijn gedachten opnam:
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— Je bent een heel verstandig mens, Peter... 0, ik heb veel in de wereld
rondgereisd en ik heb allerlei mensen ontmoet... Maar jou wijd ik mijn
degen en mijn leven. .. (Hij keek hem liefdevol in de bruine, uitpuilende ogen. Peter die nu zo stil was, leek in deze dagen jaren ouder
geworden.) Jij hebt toegewijde en verstandige mannen nodig, Peter...
Haast je niet, wacht af, wij zullen nieuwe mensen vinden, mensen die voor
de zaak en voor jouw woord door het vuur gaan en vader en moeder niet
zullen sparen... De bojaren zullen met elkaar twisten over plaats, eer en
waardigheid, maar je kunt geen nieuwe hoofden op hun schouders zetten. Om
ze er gaf te slaan is het nooit te laat... Wacht af, versterk je macht, want
nog ben je te zwak om tegen de bojaren op te treden. Wij zullen ons weten
te vermaken, klinkende feesten, lieve meisjes... Proef van het leven, zolang
je botten nog niet stijf zijn, geld is er genoeg, je bent immers de tsaar.
Vlakbij fluisterden zijn dunne lippen, zijn opgedraaide snor kietelde
Peters wang, uit de nu eens teder, dan vastberaden kijkende ogen straalden
scherpzinnigheid en genotzucht... De geliefde man las de gedachten en
sprak uit, wat alleen als vage wens in Peters hoofd leefde.
Natalja Kirillowna kon zich slechts verbazen over de ommekeer in Peters
doen. Zij was buiten zichzelf van vreugde: hij bejegende zijn moeder en
de patriarch met eerbied, luisterde naar de hofbojaren, sliep bij zijn vrouw
en ging naar de badkamer. Natalja Kirillowna bloeide in het klooster als
een herfstroos: vijftien jaar had zij in vergetelheid doorgebracht en nu
drongen weer vorsten uit de aanzienlijkste geslachten zich met hun ellebogen door de menigte heen om zich aan de voeten te werpen van de tsaritsa-moeder. De bojaren en de kamerjonkers hingen aan haar lippen om
met een boodschap weg te snellen. In de kerk stond zij op de voorste plaats
en haar bood de patriarch het eerst het kruis. Wanneer zij verscheen, wierp
het volk zich aan haar voeten, godsdienstwaanzinnigen, invaliden en bedelaars prezen haar met wilde kreten en probeerden de zoom van haar kleed
aan te raken. Natalja Kirillowna's stem was rustig en waardig, haar blik
vorstelijk geworden. In haar cel zaten op banken en klerenkisten, zich niet
verroerend van de hitte, de bojaren in hun staatsie-pelzen: de meest vertrouwde van allen. Tichon Nikitjewitsj Stresjnew, die in Peters prille jeugd
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over hem gewaakt had, een verheerlijkt lachje om de mond, de wenkbrauwen over de ogen heenhangend, opdat de mensen niet konden uitmaken of
hij nu sluw of verstandig was; de streng kijkende roodharige vorst Iwan
Borisowitsj Trojekoerow met zijn brede gezicht; verder Pjotr Abramowitsj
Lopoechin, die nu tot de familie behoorde, zijn jukbeenderen die door de
huid strak omspannen werden, gloeiden en de oogleden, waaraan de wimpers ontbraken, waren roodachtig, zo ongeduldig verlangde de kleine
magere grijsaard naar macht; tegen de kachel geleund, de handen gevouwen,
stond vorst Michajla Alegoekowitsj Tsjerkasski die met zijn kromme neus
veel van een zigeuner wegbad te slapen. Tegen de helft van de maand
kwam Fjodor Joerjewitsj Romodanowski aan. Ook hij zat voortdurend
bij de tsaritsa, streek langs zijn snor, rolde met zijn vooruitstekende, glazige
ogen, zuchtte en wiegde zijn dikke buik.
De tsaritsa sprak bij het betreden van de cel allen met naam en vadersnaam aan en ging op een gewone stoel zitten met het gewijde brood in de
hand. Haar broer Lew Kirillowitsj nam naast haar plaats, roodwangig,
welgedaan en in het volle besef van zijn waardigheid. De bojaren bespraken bedachtzaam de staatsaangelegenheden met hen: wat er met Sofja
moest gebeuren, hoe ze met de Miloslawski's moesten handelen, wie verbannen en wie in het klooster gesloten zou worden en welke bojaren met
de leiding van de verschillende kanselarijen belast zouden worden..
Boris Aleksejewitsj Golitsyn bezocht de tsaritsa zelden alleen als het
heel dringend was , hij schaamde zich voor zijn neef en bovendien had
hij geen tijd: dag en nacht schreef hij bekendmakingen, onderhandelde met
Moskou, probeerde regimenten tot overlopen te bewegen, nam verhoren
af en zorgde voor de proviandering van de troepen. Hij sloeg iedere raad in
de wind en was nog hooghartiger en trotser dan Wasili. In een licht, verguld harnas, een Italiaanse helm met een rode vederbos op het hoofd, weelderig, enigszins aangeschoten, de snor opgedraaid, reed hij van regiment
tot regiment op zijn vurige ros, waarvan manen en staart met gouddraad
doorvlochten waren. Zich neerbuigend van het fluwelen zadel, omarmde
hij de nieuwaangekomen kolonels. De vuist in de heup, galoppeerde hij
op de strelitzen toe, die als gras bij het maaien op de knieën vielen:
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- Goedendag, wakkere knapen! riep hij met hese stem, en zijn
geschoren kin werd rood. God zal jullie vergeven, de tsaar zal genade
voor recht laten gaan. Span de wagens uit en kook pap. De tsaar schenkt
jullie een vat wijn.
- Kijk, hoe vrolijk Boris gestemd is, zeiden de strelitzen tegen hun
de zaak schijnt er hier goed voor te staan, goed
vrouwen bij de tros,
dat we overgelopen zijn.
Boris Golitsyn werkte alleen voor allen samen. De bojaren waren blij,
dat zij zich geen zorgen hoefden te maken, in de cel bij de tsaritsa te
zitten en daar beraadslagen was minder inspannend. Alleen de Dolgoroeki's,
Jakow en Grigori, die in een met tapijten behangen tent woonden op de
binnenplaats bij de metropoliet, waren boos op Boris: „Zeven jaar hebben
we last gehad van Wasili e n nu krijgen we Boris op onze nek! We zijn van
de wal in de sloot geraakt." Ook de patriarch was niet op hem gesteld
vanwege zijn drinkgelagen met Peter in Koekoej, zijn Latijn en zijn, voorliefde voor alles wat buitenlands was. Maar voorlopig hield ook de patriarch zijn mond.
De negenentwintigste augustus kwam een strelitz zonder hoofdbedekking,
met fladderende mantel, het gezicht onder het stof, waaruit alleen het wit
van de uitpuilende ogen opblonk, voor de met ijzer beslagen kloosterpoort
aanstormen. Hij hief zijn ongekamde puntbaard naar de toren bij de poort
op en riep met angstaanjagende stem:
- Een aangelegenheid voor de tsaar!
De piepende poort ging open, de strelitz werd van het afgejakkerde paard
getild, het was een krachtige man, maar hij kon zich nog slechts met
moeite staande houden, zo had hij in zijn ijver gejaagd om de tsaar de
boodschap tijdig te kunnen overbrengen. Men ondersteunde hem voorzichtig en bracht hem bij Boris Golitsyn. Hij zette zijn voet naar voren, zijn
hoofd schudde. Toen hij Boris op de stoep zag staan, wierp hij zich aan
zijn voeten:
- Sofja bevindt zich op tien werst afstand van hier in Wozdwizjens oje.
..
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* 19 *

De voorposten in het dorp Wozdwizjenskoje hadden de koets van de
regentes aangehouden. Sofja opende het glazen deurtje en herkende een
paar strelitzen van gezicht. Zij begon tegen hen uit te varen, noemde hen
verraders en judassen en hief dreigend de vuist op. De strelitzen schrokken
en namen hun mutsen af, maar toen het rijtuig zich weer in beweging zette,
versperden zij de weg met hellebaarden en hielden de paarden bij de teugels vast. Nu schrok Sofja en beval haar naar de eerste de beste behuizing
te brengen.
Boeren en boerinnen keken uit de poortjes, jongens klommen op de
daken om beter te kunnen zien, honden gromden bij het zien van de karos.
Sofja liet zich achterover in de kussens vallen en zat daar bleek van schaamte en toorn. Werka drukte haar gezicht tegen Sofja's voeten, de misvormde,
nauwelijks tweeëneenhalve voet lange dwerg Ignasjka, die zij meegenomen
hadden om hen onderweg te amuseren, liepen de tranen over zijn gerimpelde gezichtje onder de schellenkap. Men bracht hen naar het huis van
een welvarende belastinggaarder. Sofja beval alle bewoners zich terug te
trekken en ging de kamer binnen, waar Werka dadelijk het bed, de kisten
en banken met kleden van de tsarewna bedekte en de lampjes voor de
ikonen aanstak, waarop Sofja naar bed ging. Een voorgevoel van dreigend
onheil drukte haar hoofd als een ijzeren band.
Er waren nog geen twee uur verstreken, toen hoefgeklepper en het kletteren van een tegen de stijgbeugel slaande sabel weerklonk. Zonder verlof
te vragen om te mogen binnenkomen, stapte de kamerjonker Iwan Iwanowitsj Boetoerlin de drempel over, de handen in de zak, de kap in de nek
geschoven, net of hij een herberg betrad:
- Waar is de tsarewna?
Werka vloog met uitgespreide armen op hem af en duwde hem terug:
- Eruit, eruit, onbeschaamde vlegel... Zij slaapt toch.
- Zo, slaapt ze. Zeg tegen de tsarewna, dat ze niet naar het klooster
moet komen.
Sofja vloog overeind, zij wendde de blik niet van Boetoerlin af, voor
hij zijn kap afnam.
.
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Ik ga naar het klooster... Zeg tegen mijn broer, dat ik kom.
- Dat is jouw zaak... Maar de tsaar heeft bevolen, dat je hier op zijn
gezant, vorst Iwan Borisowitsj Trojekoerow, moet wachten. Voor hij hier
aankomt, mag je hier niet vandaan.
Boetoerlin verdween. Sofja ging weer liggen. Werka dekte haar met
een pels toe, omdat ze zo rilde. Achter het micavenster viel de duisternis.
Buiten knalde een herderszweep, koeien loeiden, het poortje piepte. Stilte.
Droefgeestig tingelden de belletjes op de kap van Ignasjka. Treurig zat
de nar op een kist en liet zijn benen bengelen. „Die is ook al van plan
mij te begraven..." Sofja beefde van woede. Kon ze maar met haar hand
bij hem komen, .dan zou ze hem wel eens van de kist laten rollen... Maar
haar handen waren als van lood...
Werka, riep zij met zachte, lage stem, vergeet niet me aan
Wanjka Boetoerlin te herinneren, als ik in het klooster ben...
Werka's koude lippen gleden over haar hand. In de grijze schemering
leek het haar, of zij de ontblote rug van Wanjka zag, zijn blauw aangelopen
geboeide armen, een lemmet flitste, zijn schouderbladen bewogen zich
op en neer, op de plaats van ,het hoofd vormde zich een bloedblaas...
Dat had hij van zijn overmoed ! ... Sofja beheerste zich en haalde diep
adem.
Trojekoerow kwam als afgezant uit Troïtsa. Twee weken geleden ha d
zij hem uit het Kremlin naar Peter gezonden, maar hij was teruggekeerd,
zonder iets bereikt te hebben. Van kwaadheid had Sofjaa hem toen niet
eens haar hand gereikt voor een kus. Had hij zich beledigd gevoeld, of was
hij geschrokken? De bojaar was niet al te intelligent, maar zijn angstaanjagende uiterlijk maakte grote indruk. Sofja liet haar dikke benen uit bed
hangen en trok de zoom van haar rok over de fluwelen pantoffels:
- Werka, breng mij het schrijn...
Werka zette het met ijzer beslagen kistje op het veren bed, maakte op
een van de hoeken een waskaars vast en sloeg zo lang vuur, dat Sof j a's
schouders weer van ergernis begonnen te beven... Het begon te stinken,
het watje vatte vuur en ze stak de kaars aan. Sofja boog zich, het omlaag
vallende haar uit het gezicht strijkend, over het vlammetje. De brief van
--
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haar zieke broer, tsaar Iwan, aan Peter las zij over. Peter moest zich met
Sofja verzoenen. Er was genoeg bloed gevloeid. Hij smeekte de patriarch
om welwillende bijstand, opdat in de verbitterde harten van Peter en Sofja
weer liefde gewekt zou worden.
Onder het lezen gleed er een boosaardig lachje over haar gezicht. Maar
het liet haar allemaal koud, ook door deze vernedering moest zij heen. Als
het haar maar gelukte, het wolvejong uit het Troïtsa-klooster weg te lokken... Zij was zo in gedachten verdiept, dat zij niet hoorde, dat er een
wagen door de poort reed. Toen zij in het voorhuis de basstem van Trojekoerow naar haar hoorde vragen, nam Sofja een zwarte hoofddoek van het
bed, sloeg deze over zich heen en ontving de vorst staande. Hij wurmde
zich zijdelings door de nauwe deur, boog met zijn vingers de grond rakend
en richtte zich dan weer in zijn volle lengte op, reikte bijna tot de zoldering
met zijn koperrode gezicht, de ogen in de schaduw, alleen de grote neus
glom in het schijnsel van de kaars... Sofja informeerde naar de gezondheid van de tsaar en de tsaritsa. Met diepe basstem antwoordde Trojekoerow, dat zij het God zij dank goed maakten. Hij streek langs zijn baard,
krabde aan zijn kin, maar liet na naar de gezondheid van Sofja te vragen.
Toen dat tot haar doordrong, liepen de koude rillingen haar over de rug.
Zij had moeten gaan zitten en zich niet verder laten vernederen, maar zij
deed het toch ook weer niet. Zij zei:

-

Ik wil in het klooster overnachten, ik lijd hier honger en het is hier

ongeriefelijk.
Zij probeerde voortdurend door de schaduw heen in
zijn ogen te kijken. Haar trots verzette zich tegen de gedachte, dat zij, de
regentes, voor deze domkop in drie pelzen bang was en door deze sedert lang niet meer gevoelde vrouwelijke angst het hoofd boog. Trojekoerow zei:
- Dat u zo maar zonder lijfwacht, zonder troepen besloot naar ons toe
te komen, tsarewna... De wegen zijn vol gevaren...
-- Ik hoef geen angst te hebben: ik heb meer troepen dan jullie.
- Wat kunnen die baten...
- Daarom kom ik zonder lijfwacht,
ik wil geen bloedvergieten, ik
wil vrede.
,
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- Wie spreekt er van bloedvergieten, tsarewna, er zal geen bloed
vloeien... Misschien dorst de rover en rebel Fedjka Sjaklowity met zijn
makkers nog steeds naar bloed, maar dan zullen we hen wel te pakken
weten te krijgen...
- Wat voert je hierheen? -- bracht Sofja er moeizaam uit. (Hij haalde
uit zijn zak een rol te voorschijn met een zegel aan een rode draad.) Heb
je een oekaze bij je? Werka, pak de oekaze van de bojaar aan... Mijn
oekaze echter luidt: laat de paarden inspannen, want ik wil in het klooster
overnachten.
Trojekoerow duwde Werka's hand weg, ontrolde de oekaze en las zonder
zich te haasten op plechtige toon:
— „Op bevel van de tsaar, de grootvorst en heerser over heel Groot-,
Klein-, en Wit-Rusland word je opgedragen zonder dralen naar Moskou
terug te keren en daar te wachten, tot het hem, de tsaar, belieft in jouw
aangelegenheid een beslissing te nemen..."
- Hond! Sofja rukte hem het papier uit de hand, verfrommelde
het en smeet het weg. .. De zwarte doek viel van haar hoofd. Ik zal
met al mijn regimenten terugkomen en dan vliegt jouw hoofd er het
eerste af !
Trojekoerow bukte kreunend, raapte de oekaze op en las op strenge toon
het slot als merkte hij niets van Sofja's razernij:
— „Voor het geval je toch zoudt proberen in het klooster binnen te
dringen, is bevel gegeven smadelijk geweld tegen je aan te wenden..." Zo,
dat is dat!...
Sofja hief haar armen ten hemel, greep met haar nagels in de nek en
liet zich plomp op het bed vallen. Trojekoerow legde de oekaze voorzichtig
op de rand van de bank neer, woelde weer in zijn baard en overlegde, hoe
hij, als gezant, in dit geval te handelen had: moest hij nu wel of geen buiging maken? Hij wierp een zijdelingse blik naar Sofja. Daar lag zij, het
gezicht in het kussen, als bij een dode staken de voeten in de fluwelen
pantoffels onder de rok uit. Langzaam zette hij zijn muts op en wrong
zich zonder te groeten door de deur.
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* 20 *
,,... Maar dat jij bij zo'n belangrijke zaak aarzelt, dat is juist het ergste
van alles..."
De brief in Wasili Wasiljewitsj' hand trilde. Hij schoof de kaars naderbij en probeerde de haastig neergekrabbelde woorden te ontcijferen.
Steeds weer las hij ze over, trachtte de betekenis ervan tot zich te laten
doordringen en zijn gedachten te ordenen. Zijn neef Boris schreef hem:
„Kolonel Gordon is met zijn Boetyrski-regiment in Troïtsa aangekomen
en toegelaten tot een handkus. Pjotr Aleksejewitsj heeft hem omarmd en
hem onder tranen meermalen gekust. Gordon heeft hem beloofd trouw tot
in de dood te dienen... Met hem Zijn ook de buitenlandse officieren, dragonders en kurassiers aangekomen... Wat hebben jullie nog overgehouden? Een klein deel van de strelitzen die hun winkels, werkplaatsen en badhuizen niet in de steek willen laten... Vorst Wasili, nog is het niet te laat,
nog kan ik je redden, morgen kan het te laat zijn... Fedjka Sjaklowity
zullen we morgen aan de wipgalg zijn benen breken."
Boris schreef de waarheid. Vanaf het ogenblik, dat Sofja niet in het
klooster was toegelaten, kon niets de vlucht van de soldaten en edellieden
uit Moskou meer tegenhouden. De bojaren reden brutaal op klaarlichte dag
weg. De onomkoopbare en ruwe vechtjas Gordon had Wasili Wasiljewitsj
opgezocht en hem de oekaze voorgelegd, die hem naar Troïtsa ontbood.
Mijn hoofd is grijs en mijn lichaam met littekens bedekt, zei Gordon en keek met gefronste wenkbrauwen strak voor zich uit, zijn gladgeschoren wangen rimpelden zich, ik heb op de bijbel gezworen en
Aleksej Michajlowitsj, Fjodor Aleksejewitsj en Sofja Aleksejewna heb ik
trouw gediend. Nu ga ik naar Peter Aleksejewitsj. De handen in de
leren handschoenen op zijn gevest, stootte hij met de lange degen op de
grond. Ik wil mijn hoofd niet op het blok leggen.
Wasili Wasiljewitsj sprak hem niet tegen, het was nutteloos. Gordon had
begrepen, dat de tsarewna het in de strijd tussen Peter en Sofia zou afleggen. Nog dezelfde dag vertrok hij met vliegende vaandels en slaande trom.
Dat was de laatste en de zwaarste slag. Wasili Wasiljewitsj leefde al vele
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dagen als in een diepe droom. Hij zag de vergeefse pogingen van Sofja
en kon haar helpen noch in de steek laten. Hij vreesde de schande en voelde, dat deze nabij en onafwendbaar was als het graf. Als grootzegelbewaarder en opperbevelhebber voerde hij over niet minder dan twintig regimenten het bevel en had hier mee naar Troïtsa kunnen trekken om met Peter
te gaan onderhandelen... Maar hij aarzelde, als de regimenten nu eens
in plaats van te gehoorzamen begonnen te roepen: „Verrader, rebel?"...
Door twijfel geplaagd, bleef hij werkeloos afwachten. Hij vermeed het
met Sofja alleen te zijn en hield zich daarom ziek. Door middel van een
betrouwbare man zond hij herhaaldelijk brieven in het Latijn naar zijn
neef Boris in Troïtsa, waarin hij verzocht geen oorlog tegen Moskou
te ontketenen, allerlei voorstellen deed om Peter en Sofja met elkaar te
verzoenen en zijn moeiten en verdiensten jegens de staat naar voren
bracht.
Alles was vergeefs. Als in een droom wierp zich iemand, die hij meende
te zien en die toch onzichtbaar bleef, op hem, zijn ziel kreunde van ontzetting, maar toch vond hij niet de kracht zich te verroeren.
In het vlammetje van de half af gebrande waskaars vloog een vlieg, viel
neer en draaide als een tol rond. Wasili Wasiljewitsj leunde met zijn ellebogen op tafel en greep naar zijn hoofd.
Gisternacht had hij zijn zoon Aleksej en zijn vrouw Awdotja (die allang
van hem gescheiden en in vergetelheid leefde) bevolen zich zonder uitstel
naar zijn landgoed Medwedkowo bij Moskou te begeven. Het huis leek
uitgestorven. De luiken en deuren waren dichtgespijkerd. Maar zelf draalde
hij. Een ogenblik leek het zelfs, of het geluk keerde. Sofja was terug van
haar tocht naar Troïtsa en beval nog voor ze haar handen gewassen en wat
gegeten had, herauten en boden uit te sturen om de strelitzen, de honderdschappen der kooplieden en lakenwevers, de bewoners van de buitenwijken
en alle fatsoenlijke burgers op het Kremlin te ontbieden. Zij leidde tsaar
Iwan naar de Parade-trap. Hij kon zich niet staande houden en bij een
pilaar ging hij zitten. Hij lachte droefgeestig (men kon dadelijk zien, dat
zijn dagen geteld waren) . Zij zelf, de zwarte omslagdoek om de schouders,
het haar loshangend zo van de reis wendde zich tot het volk:
.
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Vrede en liefde zijn ons dierbaarder dan wat ook in de wereld.. .
Onze brieven blijven in Troïtsa ongelezen, onze gezanten worden weggejaagd... Daarom ben ik, na tot God gebeden te hebben, in een koets gestapt
en bleb mij zelf op weg begeven om met mijn broer Peter in alle liefde te
onderhandelen... Men heeft mij niet verder laten komen dan Wozdwizjenskoje... Daar heeft men mij bespot en te schande gemaakt, een hoer heeft
men mij genoemd, alsof ik niet de dochter van de tsaar ben, een wonder
is het dat ik er nog levend af ben gekomen... In meer dan een etmaal heb
ik niet anders gegeten dan een klein stukje wittebrood... De omliggende
dorpen zijn allemaal geplunderd op bevel van Lew Narysjkin en Boris
Golitsyn... Mijn broer Peter hebben ze met hun drinkgelagen het verstand
beneveld... De hele dag brengt hij door met het uitslapen van zijn roes.. .
Zij willen optrekken naar Moskou en vorst Wasili het hoofd afslaan.
Ons leven hier is niet meer van lange duur... Zegt ons ronduit, als jullie
ons niet meer nodig hebt, dan gaan mijn broer Iwan en ik hier vandaan
en zoeken ergens in een kloostercel onderdak.
De tranen liepen haar over de wangen. .. Zij kon niet verder spreken,
nam het relikwieënkruis op en hief het omhoog. Het volk staarde naar het
kruis, naar de luid snikkende tsarewna, en naar tsaar Iwan die daar met
gesloten ogen ineengedoken zat... De mensen namen hun mutsen af, velen
zuchtten en wisten zich de tranen af... Toen d e tsarewna vroeg : „Trekken
jullie niet naar Troïtsa, kan ik op jullie rekenen?" riepen zij : „Dat
kun je, dat kun je, wij zullen je niet uitleveren..."
De mensen gingen uiteen. De mensen dachten over de woorden van de
tsarewna na en schudden hun hoofd. Zeker, men moest haar tegen beledigingen beschermen, maar wat kon men er verder aan doen? Het brood was
schaars in Moskou, de karren met graan sloegen de weg naar Troïtsa in.
Binnen de stad werd geplunderd en nergens heerste orde. De markten waren
verlaten. De handel stokte. Overal onlusten. Iedereen was het zat. Wasili
of Boris Golitsyn het liet iedereen koud...
Dezelfde dag drongen tienduizend man het Kremlin binnen, zwaaiden
met afschriften van een bekendmaking van Peter, waarin gezegd werd,
dat zij de verrader en rebel Fedjka Sjaklowity en zijn makkers moesten
.

.
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grijpen en in ketenen naar het klooster brengen. „Lever ons Fedjka uit!"
riepen zij en verdrongen zich voor de vensters en op de Parade-trap, gelijk
vele jaren geleden. „Levert ons Nikita Gladki, Koezma Tsjermny, Obroska
Petrow en de pope Selivestertje Medwedjew uit... !" De wachten wierpen
hun wapens weg en gingen er vandoor. Het hofpersoneel, de vrouwen en
dienstmaagden, de hofnarren en dwergen verborgen zich onder de trappen
en in de kelders.
Ga naar hen toe en zeg tegen die wilde beesten, dat ik hun Fjodor
Lewontjewitsj niet uitlever, zei Sofja hijgend en trok Wasili Wasiljewitsj
aan zijn mouw naar de deur... Hij wist niet meer, hoe hij buiten op de
Parade-trap gekomen was, vuur, haat, naar knoflook stinkende adem
sloeg hem tegemoet uit de dicht opeengepakte menigte, de gevelde speerpunten, sabels en messen verblindden zijn ogen... Hij wist ook niet meer,
wat hij hun toegeroepen had en hoe hij achterwaarts terugwijkend in de
hal gekomen was... Direct daarop kraakte de deur onder de druk van hen
die zich er met de schouders tegenaan wierpen... Hij zag Sofja voor zich,
lijkbleek met verstarde ogen zonder pupillen... „Hij is niet te redden, lever hem uit", r-- had hij gezegd. Toen vloog de deur krakend open en
stormden mensen naar binnen... Sofja drukte zich met haar rug tegen hem
aan, haar lichaam leunde steeds zwaarder tegen hem. Hij wilde zijn arm
om haar heen slaan. Zij slaakte een diepe gil, duwde hem weg en vluchtte.. .
Toen zij beiden in de 'Granowitaja-palata stonden, hoorden zij het verdwaasde geschreeuw van Fedjka Sjaklowity. Men had hem in de badkamer
van de tsarewna ontdekt.
En toch stelde Wasili Wasiljewitsj de vlucht nog steeds uit. Zijn reiswagen stond sinds de avond al bij de achtertrap klaar, de huisbewaarder en
een paar oude bedienden sliepen in de hal. Wasili Wasiljewitsj zat voor een
kaars met het hoofd in de handen. Een verschroeide vlieg lag daar ruggelings met omhooggestrekte poten. Het reusachtige huis was stil en dood. Mat
schemerden de tekens van d e dierenriem aan de zoldering en de Griekse goden keken vanuit het duister op de vorst neer. Levend was alleen de smart
die Wasili Wasiljewitsj verscheurde. Hij kon maar niet begrijpen, waarom
het allemaal zo liep. Wiens schuld was het nu? Ach, Sofja, Sof ja... ! Nu
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uit verboden diepten rees het zwaverheelde hij niets meer voor zichzelf,
re, onbeminde gezicht van een niet opgemaakte vrouw, van zijn gulzige minnares, heerszuchtig, grof, angstaanjagend... Het gezicht van zijn roem!
Wat moest hij tegen Peter zeggen? Wat zou hij zijn vijanden antwoorden?
Door bij een vrouw te slapen had hij zich macht verworven, in de Krim had
hij zich met schande beladen, en verder had hij een traktaat geschreven:
„Over het staatswezen of de vervolmaking van deszelfs aangelegenheden,
die het volk betreffen." Hij wrong de handen en sloeg op de tafel... Smaad!
Smaad! Na de kortstondige roem restte hem slechts de smaad!
Door de spleet van de blinden drong een rode lichtschijn... Zou het al
dag worden? Of stond de maan bloedrood boven Moskou? Wasili Wasiljewitsj stond op en keek naar de glanzende schemering van het zoldergewelf
met de dierenriemtekens daar boven zijn hoofd. De astrologen, zwarte
kunstenaars en tovenaars hadden hem bedrogen... Op mededogen viel niet
te rekenen. .. Langzaam trok hij zijn muts over zijn ogen, stak twee pistolen
in zijn zak en keek nog eens, hoe de kaars in de kandelaar afbrandde, —
de pit viel om in de gesmolten was en doofde knetterend.. .
Op de donkere binnenplaats liepen mensen met lantaarns gehaast heen
en weer. Nauwelijks schemerde het morgenrood door de verre vuurschijn.
Wasili Wasiljewitsj nam plaats in de reiswagen en gaf de huisbewaarder
een sleutel:
- Breng hem hier.. .
Koffers werden ingeladen en manden achterop gebonden. De huisbewaarder kwam terug en duwde de met zijn ketens rammelende Waska Silin voor
zich uit. De duivels-kunstenaar jammerde luid, sloeg naar alle hemelstreken een kruis en ook naar de sterren. De mannen gaven hem een zet, zodat
hij aan de voeten van Wasili Wasiljewitsj terechtkwam.
- Vooruit, God zegene ons! zei de koetsier langzaam en gewichtig.
De door het lange wachten ongeduldig geworden schimmels van het zesspan trokken de wagen in forse draf over de planken van het wegdek. Zij
sloegen bergopwaarts de Twerskaja in. Er waren nog maar weinig mensen
op straat. Een koeherder blies op zijn hoorn en liep door het stof langs de
poorten, waaruit de koeien loeiend te voorschijn kwamen. Voor de kerk-
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deuren ontwaakten rillend van kou de bedelaars, krabden zich en scholden
tegen elkaar. Hier en daar opende luid gapend een koster de lage kerkdeuren. In een steeg schreeuwde een boer op een kar met houtskool:
„Kool... kool... !" De vrouwen goten spoelwater uit, stortten as op de
weg, staarden met open mond naar de voortjagende sneeuwwitte rossen,
naar de opwippende voorrijders op de hoge zadels met hun sierlijke met
pauweveren getooide mutsen, naar de somber kijkende koetsier, die in zijn
uitgestrekte grote handen twaalf witzijden teugels hield, naar de twee reusachtige knapen met blanke sabels op de achtertreeplank. Een vrouw liet
haar emmer vallen, de voorbijgangers namen hun muts af en verschillenden
maakten veiligheidshalve een knieval.
Voor de laatste maal joeg Wasili Wasiljewitsj zo door Moskou. Wat zou
de dag van morgen brengen? Verbanning, klooster, marteling? Hij verborg
zijn gezicht in de kraag van zijn reispels. Hij scheen te sluirneren. Maar
toen Waska Silin zich probeerde te verroeren, gaf de vorst hem een flinke
schop...
— „Waarom dat",
vroeg Waska verbaasd. De wangen van de vorst
trilden onder de gesloten ogen. Toen zij de stad uit waren, zei Wasili Wasiljewitsj zacht:
- Leugen, bedrog, knepen... Iets anders is je zwarte kunst niet...
Hond, ellendeling, boef... Je met de zweep doodranselen is het minste.. .
- Niet waar, niet waar, twijfel toch niet, vadertje, alles alles zul je
nog krijgen, ook de tsarenkroon.
- Zwijg, zwijg, bedrieger, hoerenzoon!
Wasili Wasiljewitsj liet zich achterover vallen en begon als razend de
tovenaar met zijn voeten te bewerken, tot deze kreunde.

Een werst voor Medwedkowo zwaaide een boer, die uitkeek, toen hij het
rijtuig opmerkte, met zijn muts, een tweede aan de rand van een berkenbosje deed hetzelfde, een derde op een heuvel aan gene zijde van het ravijn
'gaf het teken: „Hij komt, hij komt!..." Het huispersoneel op het landgoed,
wel vijfhonderd man, wierp zich voor de vorst op de knieën, boog en raak234

te met het voorhoofd het gras. Zij tilden hem uit de wagen en kusten de
zoom van zijn pels... Geschrokken gezichten, nieuwsgierige ogen. Mismoedig nam Wasili Wasiljewitsj zijn mensen op, ze bogen hem al te
diep, waren al te vlijtig en druk... Hij wierp een blik op de vele, kleine
vensterruiten van de zes ramen, die het van boomstammen gebouwde huis
rijk was. Het had een steil aflopend Hollands dak naar vier zijden. Twee
halfronde trappen voerden naar de ingang... Rond de ruime binnenplaats
bevonden zich de stallen, de kelder, een linnenweverij, broeikassen, een
hoenderpark en duiventillen.
komen de klerken hier om alles op te schrijdacht hij,
„Morgen,
ven, te verzegelen en te vernielen... Alles gaat er aan..." Waardig en
statig ging Wasili Wasiljewitsj het huis binnen. In de hal vloog zijn zoon
zijn gezicht
Aleksej hem tegemoet, die wat karakter en uiterlijk betrof
op zijn vader leek. Heftig drukte
vertoonde een begin van baardgroei
hij zijn trillende lippen op de hand van zijn vader, zijn neus was koud. In
de eetkamer sloeg Wasili Wasiljewitsj wrevelig een kruis, alsof hij zich
ergerde. Hij ging aan tafel zitten tegenover de Venetiaanse spiegel, waarin
zich de gladgeschaafde wanden, de tussen de vensters hangende gobelins
en de opzetjes met kostbaar serviesgoed langs de wanden spiegelden.. .
Alles zou er aan gaan... ! Hij schonk zich een beker brandewijn in, brak
een stuk bruin brood af, doopte het in het zoutvat, maar vergat te eten
en te drinken... Hij leunde op zijn ellebogen en liet het hoofd zakken.
Aleksej stond met ingehouden adem naast hem, steeds op het punt iets te
zeggen...
- Nu?
vroeg Wasili Wasiljewitsj streng.
- Vadertje, ze waren al hier.
- Uit Troïtsa?
- Vijfentwintig dragonders met een luitenant en de kamerjonker Wolkow.. .
- Wat hebben jullie gezegd?
- Wij hebben gezegd, dat vader in Moskou was en er niet aan dacht
hierheen te komen. Toen zei de kamerjonker: laat de vorst zich ijlings naar
Troïtsa begeven, als hij niet met schande overladen wil worden...
.
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Wasili Wasiljewitsj lachte gedwongen. Hij dronk de beker leeg en kauwde het brood, maar proefde niets. Hij zag, dat het zijn zoon moeite kostte
zich te beheersen. Hij stond daar met een schouder omlaag, de voeten gelijk
een knecht naar binnen gekeerd, de planken onder zijn voeten trilden.
Bijna had Wasili Wasiljewitsj zijn zoon afgeblaft, maar toen hij diens
geschrokken gezicht zag, kreeg hij medelijden met hem:
- Beef toch niet zo, ga zitten.
--- Vadertje, mij hebben ze ook bevolen met jou naar Troïtsa te gaan.
Bij deze woorden schoot Wasili Wasiljewitsj het bloed naar het hoofd,
hij richtte zich op, maar ook nu weerhield zijn trots hem. Hij verborg zijn
ogen achter de wimpers. Hij schonk zich voor de tweede maal in, sneed
een stuk zult met knoflook af. Zijn zoon schoof hem haastig de azijnfles toe.
- Maak je klaar, Aljosja, zei Wasili Wasiljewitsj. Ik wil wat
rusten, vannacht breken we op... God sta ons bij... (Hij kauwde, en bittere gedachten schoten hem door het hoofd. Plotseling parelde hem het
koude zweet op het voorhoofd, zijn blik werd onzeker.) Nog iets Aljosja:
ik heb een man meegebracht. Zorg, dat ze hem bij de rivier in de badkamer sluiten en zorgvuldig bewaken...
Toen Aleksej weg was, liet Wasili Wasiljewitsj het mes, aan welks
uiteinde het stuk zult trilde, zakken, zijn rug kromde zich, diepe voren
kwamen in zijn gezicht, de traanklieren onder de ogen tekenden zich af, de
onderlip zakte naar beneden.

Waska Silin zat in de badkamer aan de voet van de steile rivieroever.
De hele dag had hij geschreeuwd en gesmeekt om eten. Maar verlaten en
eenzaam ruisten rondom hem de struiken, de voorntjes sloegen op de vlucht
voor de snoeken en spreeuwen die zich gereedmaakten voor de aanstaande
trek, gleden glinsterend met hun vleugels door het stralende blauw, dat
de duivels-kunstenaar 'door het kleine schuifraampje van de badkamer
kon zien. Vermoeid lieten de vogels zich op de hazelstruiken neer, kwetterden en floten, zonder zich voor de diepe zuchten van de man bevreesd te
tonen...
236

„Poltawa, mijn vaderland, fluisterde de tovenaar, welke satan
heeft mij naar dit vervloekte Moskovië gelokt! De pest zal jullie krijgen,
naar alle streken zullen jullie verstrooid worden en al jullie steden zullen
ten gronde gaan...
De avondzon wierp haar stralen door het smalle venstertje en verdween
achter de boomkruinen. Waska Silin begreep, dat hij niets te eten zou krijgen, maakte het zich gemakkelijk op de koude bank en schoof een bezem
onder zijn hoofd. Hij sluimerde in. Plotseling vloog hij overeind en stak
van schrik zijn baard vooruit. Op de drempel stond Wasili Wasiljewitsj.
op zijn hoofd een zwarte driekante steek, onder de korte reispels een zwart
buitenlands gewaad en van achteren stak de degen uit als een staart.
Wat zeg j e nu, profeet? vroeg de vorst met een vreemde stem.
Waska Silin beging een zware fout, hij begon te beven en te .sidderen... Ach, had hij maar begrepen, dat de vorst nog niet alle vertrouwen
in Waska's zwarte kunst opgegeven had... Had hij de vorst maar krachtig
bij de hand gevat en geroepen: „Bij de tsaar zult gij de dood aantreffen!
Ga rustig, vrees niet... De vier wilde dieren hebben hun klauwen ingetrokken... de vier raven zijn weggevlogen... De dood heeft zich teruggetrokken... Ik zie het, ik zie het allemaal.” Maar in plaats daarvan begon
Waska van angst en honger onzin te kletsen, steeds maar weer over de tsarenkroon, barstte in tranen uit en smeekte:
— Laat me om Christuswil weer naar Poltawa gaan... Van mij zul je
geen last en geen verdriet meer hebben.. .
Wasili Wasiljewitsj keek hem op de drempel met een razende blik aan.
Plotseling sprong hij achteruit, schoof een balk voor de deur van de voorruimte en sloot de deur met een hangslot af. Rond het badhuisje liep hij
heen en weer. Waska begreep bet: hij stapelde rijshout op! ... Hij schreeuwde: „Niet doen ! ..." De vorst antwoordde : „Jij weet teveel, naar de duivel
met jou! ..." Hoestend blies hij de tondel aan. Een brandlucht verspreidde
zich. Waska pakte een tobbe en sloeg deze in stukken tegen de deur, maar
de deur kon hij niet inslaan. Hij wrong zijn hoofd door het schuifraampje
en schreeuwde, maar de rook sloeg hem in de keel... Knetterend en krakend
begon het rijshout te branden... De spleten tussen de balken werden lich-
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tend. Als een loeiende muur verhief zich het vuur. Waska kroop onder de
bank om zich tegen de hitte te beschermen. De dakbalken bogen door. De
wanden stonden te branden...
In de windstille nacht laaiden de vlammen hoog boven de rivier op
zodat de sterren doofden. Nog lang vlogen de rossige schaduwen van de zes
schimmels en de zwarte leren wagen, die langs de Jaroslawlse weg joeg,
over de stoppelvelden, gleden nu eens in de diepte van een vochtig dal, dan
weer klommen zij langs de steile helling van een heuvel omhoog en braken
in het voorbijglijden tussen de stammen van een berkenbosje.
Waar is de brand? Vader... Dat is toch niet bij ons? vroeg
Aleksej meer dan eenmaal.
Wasili Wasiljewitsj gaf geen antwoord, hij zat in de hoek van het rijtuig
te slapen.. .
* 21 *

In een van de onderaardse gewelven onder de veestallen, waar in de
„Tijd van verwarring" het kruit was opgeslagen geweest, maar dat nu voor
het bewaren van de kloostervoorraden dienst deed, hadden de timmerlieden
onder de lage zoldering een plek vrijgemaakt. Tussen de baksteenpijlers
hadden zij een dwarsbalk met een strik gemaakt, daaronder een liggende
balk met een ring: de wipgalg. Verder hadden zij een bank en een tafel
voor de klerken, die de verklaringen noteerden en een tweede met rood laken beklede bank voor de hooggeplaatsten klaargemaakt. Zij maakten de trap
in orde, die van het gewelf naar boven leidde in de stenen schuur, waar
Fedjka Sjaklowity al sedert twee dagen in boeien geklonken gevangen zat.
Boris Aleksejewitsj leidde het onderzoek. Uit Moskou, uit de gerechtelijke kanselarij had men de beroemde beul Jemeljan Swezjow laten komen.
Van hem werd verteld, dat hij de mensen al bij de eerste zweepslag aan het
praten kreeg. Aan de schandpaal op de plaats van terechtstelling kon hij
genadig toeslaan, maar sloeg hij genadeloos, dan spleet hij iemand bij de
vijftiende slag tot de wervelkolom open.
Vele mensen van allerlei slag waren al verhoord. Sommigen hadden zelf
beschuldigingen geuit en verklaringen afgelegd. Ook Koezma Tsjermny
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was gearresteerd. Door list kreeg men Obrosim Petrow te pakken, een vertrouwensman van Sofja, die zich tot tweemaal toe met zijn sabel succesvol
teweer had gesteld tegen de hellebaarden en speren van zijn achtervolgers.
Maar Nikita Gladki en de pope Medwedjew waren gevlucht. Aan alle wojewoden werd een schrijven gestuurd met de opdracht naar hen te zoeken.
Nu was de beurt aan Fjodor Sjaklowity. De vorige dag had Fedjka
tijdens het verhoor op alle beschuldigingen, die op grond van aanklachten,
verklaringen en verhoren tegen hem ingebracht werden, driftig geantwoord:
„Niets dan laster, mijn vijanden willen mij in het verderf storten, maar ik
ben mij van geen kwaad bewust..." Vandaag wachtte hem Jemeljan Swezjow. Sjaklowity wist daar echter niets van en had zich voorgenomen te
blijven loochenen dat hij had opgeroepen tot opstand en iets kwaads in
zijn schild had gevoerd tegen de tsaar...
In het begin woonde Peter de verhoren niet bij. 's Avonds kwam Boris
Aleksejewitsj bij hem met een van de klerken die hem dan de proces-verbalen voorlas. Maar toen Tsjermny en Petrow met hun makkers Ogryzkow,
Sjestakow, Jewdokimow en Tsjetsjotka gearresteerd waren, toen zijn doodsvijanden verklaringen aflegden, wilde Peter hen zelf horen. Men bracht
een stoel voor hem in de kelder en hij installeerde zich opzij onder het met
schimmel bedekte gewelf. Met de ellebogen op zijn schoot, de kin op zijn
vuisten, deed hij niets dan luisteren zonder zelf vragen te stellen. Toen de
wipgalg voor de eerste keer knerpte en de tot de heupen ontblote, breedgeschouderde en gespierde Obrosim Petrow ier aan hing en diens pokdalige
gezicht asgrauw werd, zijn oren bewogen en hij van pijn met zijn ontblote
tanden knerste, trok Peter zich met zijn stoel in de schaduw achter de
bakstenen pijler terug en zat daar onbewegelijk, tot de foltering ten einde
was. De hele dag zag hij bleek en was peinzend gestemd. Maar langzamerhand wende hij er aan en verstopte zich niet meer.
Vandaag had Natalja Kirillowna hem bij de vroegmis aangeschoten: de
patriarch had gezegd, dat hij hem feliciteerde met de succesvolle beëindiging van de verwarring. Weliswaar zat Sofja nog in het Kremlin, maar zij
was volkomen machteloos. De in Moskou gebleven regimenten hadden afgezanten gestuurd, die zich aan de voeten van tsaar Peter wierpen en hem
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om genade en vergeving smeekten. Zij waren wel bereid in Astrachan te
dienen of zelfs aan de grens, als men hun en hun gezin maar het leven
schonk en hun bezit spaarde.
Te voet verliet Peter de kathedraal. Bij de veestallen was het vol strelitzen. Zij riepen: „Majesteit, lever ons Fedjka uit, dan zullen we zelf wel met
hem afrekenen..." Met gebogen hoofd, haastig met zijn armen zwaaiend,
liep hij voorbij naar de bouwvallige schuur en daalde uitglijdend op de
treden in de vochtige duisternis van de kelder af. Het rook naar leer en
muizen. Hij liep langs kisten, zakken en vaten en duwde een lage deur
open. De kaars op de tafel, waaraan een klerk zat te schrijven, wierp een
geel licht op de spinnewebben aan de zoldering, op het vuil langs de grond,
op de pas geschaafde balken van de folterbank. De klerk en de op een
andere bank vlak bij hem zittende Boris Aleksejewitsj, Lew Kirillowitsj,
Stresjnew, en Romodanowski bogen waardig. Toen zij weer op hun plaats
zaten, zag Peter Sjaklowity. Een pas van hem af lag hij geknield. Zijn
hoofd met golvend haar hing op zijn borst, het kostbare gewaad, dat hij bij
zijn arrestatie aan had gehad, was onder de oksels gescheurd en het hemd zat
vol vlekken. Fedjka hief langzaam het ingevallen gezicht op en ontmoette
'de blik van de tsaar. Langzamerhand verwijdden zich zijn pupillen, zijn
fraaie lippen vertrokken, alsof zij trilden van ingehouden snikken. Hij boog
zich geheel naar voren zonder een blik van Peter af te wenden. Ook Boris
Golitsyn wierp een zijdelingse blik op de tsaar en glimlachte voorzichtig:
- Wil je, dat we verder gaan, Majesteit?
Stresjnew zei vanonder zijn dichte snor:
- Je wist te muiten, weet dan nu ook antwoord te geven, wat plagen
we ons nog met je af? Zijne Majesteit wil de waarheid weten.. .
Boris Aleksejewitsj verhief zijn stem:
— Hij weet maar één antwoord tot vervelens toe: zulke woorden heb ik
niet gezegd en zulke dingen heb ik niet gedaan... Het onderzoek heeft al
de misdaden, waarvan hij beschuldigd wordt, bewezen... We zullen tot het
folteren over moeten gaan.
Als door een adder gebeten, liet Sjaklowity zich, snel als een muis, zijdelíngs op zijn knieën vallen. Het liefst had hij een toevlucht gezocht
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achter de opgestapelde huiden, achter de vaten, die naar gezouten vis stonken... Hij viel languit. Hij verstarde. Peter deed een stap naar hem toe en
zag de dikke, geschoren nek van Fedjka voor zijn voeten. Hij stak de handen in de zakken van zijn met goudtressen versierde fluwelen mantel. Dan
ging hij waardig en vol verachting zitten en zei met een overslaande jongel ingsstem:
-- Laat hij de waarheid zeggen.
Boris Aleksejewitsj riep:
- Jemeijan...
Van achter de pijler naast de wipgalg kwam een lange, engborstige man
naar voren in een tot de knieën reikend rood hemd. Waarschijnlijk had
Sjaklowity hem niet zo snel verwacht, hij ging op zijn hurken zitten,
trok zijn schouders op en staarde naar het onverschillige paardegezicht van
Jemeljan Swezjow. Deze had bijna geen voorhoofd, alleen zware wenkbrauwen en een grote kin. Op Fedjka ging hij toe, als op een kind, tilde hem
op, rammelde hem door elkaar en zette hem op zijn benen neer. Voorzichtig en handig trok hij met een ruk aan de mouwen de kaftan uit en knoopte
de met paarlen bestikte kraag los. Het witte zijden hemd scheurde hij met
een vinger tot de navel open, stroopte het af en ontblootte hem tot de heupen... Fedjka had het liefst luid geschreeuwd, maar hij bracht slechts
hees en onduidelijk uit:
- Mijn God, ik zal alles zeggen.. .
De bojaren op de bank schudden gelijktijdig hun hoofden, baarden en
wangen. Jemeljan trok Fedjka's armen naar achteren, boeide hem aan de
polsen, wierp er een leren strop om heen en trok aan het andere einde van
het touw. Verbaasd stond Sjaklowity daar. Het blok piepte en zijn armen
achter zijn rug gingen langzaam omhoog. De spieren spanden zich, de
schouders zwollen, het bovenlichaam boog zich naar voren. Toeng af
Jemeljan hem een forse stoot in het kruis, hurkte en trok hem aan de benen.
Zijn armen gleden uit de kom en wipten boven zijn
Fedjka
g Fedjka
J hoofd omhoog.
onderdrukt en tweeëneenhalve voet boven de grond
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voeten hangen. Jemeijan maakte het touw vast en nam een zweep met een
kort handvat van de spijker...
op een teken van Boris Aleksejewitsj zette 'de klerk zijn ijzeren bril op,
kwam met zijn magere neus dichter bij de kaars en begon te lezen:
„En verder zei de genoemde hoofdman Filipp Sapogow: „Vorig jaar
juli, op welke dag echter, dat was hij vergeten, was Hare Majesteit Sof ja
Aleksejewna in het dorp Preobrazjenskoje gekomen, terzelf dertijd echter
was de grootmachtige tsaar Pjotr Aleksejewitsj niet in Preobrazjenskoje
aanwezig geweest, en de tsarewna was maar tot de middag gebleven. Zij
was vergezeld van Fjodor Sjaklowity en vele anderen uit verschillende regimenten en Fjodor Sjaklowity had zij bij zich om Lew Kirillowitsj en ook
de grootmachtige tsaritsa Natalja Kirillowna te vermoorden. .. Op hetzelfde
tijdstip begaf hij, Fjodor, zich naar de hal en zei tegen hem Filipp Sapogow: „Let op, of jullie in het paleis schreeuwen hoort..." Om die tijd
overlaadde de tsaritsa de tsarewna met verwijten en het was een geschreeuw
van jewelste in het paleis... „Als jullie hoort schreeuwen, weest dan paraat:
wie we jullie ook uit het paleis in handen geven, jullie maakt hem af. .."
Dat heb ik niet gezegd, Filipp is een leugenaar, bracht Sjaklowity uit.
Op een wenk van Boris Aleksejewitsj ging Jemeljan wat achteruit, mat
de afstand haalde uit, het lichaam achterovergebogen, en liet de zweep,
terwijl hij zijn lichaam naar voren wierp, neersuizen. Een krampachtige

trekking ging door het teergele lichaam van Fedjka. Hij gaf een schreeuw.
Jemeljan sloeg voor de tweede maal toe. (Boris Aleksejewitsj zei snel:
„Driemaal.") Hij sloeg voor de derde maal. Sjaklowity brulde, terwijl het
speeksel rondspatte:
- Ik was toen dronken, ik wist toen niet, wat ik zei.. .
— „En verder, vervolgde de klerk toen het gebrul verstomde, —
heeft de genoemde aan Filipp de volgende schandelijke woorden over Zijne
Majesteit Pjotr Aleksejewitsj gezegd: Hij zuipt maar en gaat naar Koekoej en er is niets meer, dat hem tot rede kan brengen, want hij drinkt tot hij
bezopen is... Het zou goed zijn heimelijk handgranaten in de hal van het

paleis te leggen om de tsaar daarmee om te brengen..."
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beval Boris Aleksejewitsj ruw.
Sjaklowity zweeg. „Vijf!"
Jemeljan haalde uit, maar liet zijn drie ei lange zweep verschrikt zakken. Peter was op Sjaklowity toegesprongen, hun ogen waren op gelijke
hoogte, zo lang was hij, en staarde naar Fedjka's verdwaasde ogen... Zijn
rug, zijn armen en zijn nek beefden...
- Zeg de waarheid, hond, hond... (Hij pakte hem bij de ribben beet.)
Jammer hê, dat je me niet als kind al afgemaakt hebt! Nietwaar Fedjka,
nietwaar?... Wie was het eigenlijk, die me wilde doden? Jij soms? Niet?
Wie dan? Mensen met granaten sturen, hé? Wie? Noem ze ! ... Waarom
hebben jullie me dan niet afgemaakt en vermoord?.. .
Tegen Peters ronde, roodgevlekte gezicht met de kleine vertrokken mond
murmelde Fedjka woorden van rechtvaardiging, zijn aderen zwollen van
inspanning.
- ... ik herinner me maar één ding gezegd te hebben: „Waarom heeft
men de tsaritsa en haar broers niet vroeger uit de weg geruimd?..." Maar
van een mes en granaten herinner ik me niets... En het was Wasili, die
zich zo onbehcorlijk over de tsaritsa heeft uitgelaten...
Nauwelijks had hij de naam Wasili Wasiljewitsj genoemd of Boris
Aleksejewitsj sprong op en beet de beul woedend toe:
- Sla toe!
Voorzichtig, dat hij de tsaar niet raakte, liet Jemeljan het vierkante handvat van de zweep met zoveel kracht tussen de schouderbladen van Fedjka
neerkomen, dat hij de huid tot op het vlees wegreet. Sjaklowity gilde,
zijn ademsappel puilde naar voren... Bij de tiende slag viel zijn hoofd
slap neer en zonk op zijn borst.
Haal hem er af,
zei Boris Aleksejewitsj en wiste zich de lippen
met een zijden zakdoek af,
draag hem voorzichtig naar boven, wrijf
hem met brandewijn en verzorg hem als een klein kind... Opdat hij morgen moge spreken...
Tcen de bojaren uit het keldergewelf in de veestallen kwamen, fluisterde Tichon Nikitjewitsj Stresjnew Lew Kirillowitsj in zijn oor:
- Heb je gemerkt, Lew Kirillowitsj, hoe vorst Boris... ?
- Neen... Wat dan?
.

16*

243

Hoe hij opsprong om Fedjka de mond te snoeren...
Waarom?
- Fedjka zei teveel, die twee zijn familie
Boris en Wasili. De
bloedverwantschap schijnt hem zwaarder te wegen dan de zaak van de
tsaar...
Lew Kirillowitsj bleef juist op een mesthoop staan, sloeg verbaasd zijn
armen ten hemel en sloeg zich op de dijen:
- Kijk eens aan, en wij vertrouwen die Boris...
- Laten we hem rustig vertrouwen, maar onze ogen de kost geven...
- Wie had dat gedacht...
-

---

* 22 *

In een rokerige hut brandde de oven. Er hing zo'n dichte rook, dat men
een mens maar tot zijn middel kon zien en van de bovenste britsen zag men
helemaal niets. Karig gloeide het vlammetje van de spaanders, stukjes kool
vielen sissend in een met water gevulde kom. Kinderen met rode neusjes en
blote buikjes, waaruit het naveltje naar voren stak, en met smerige billetjes
liepen onophoudelijk heen en weer, vielen ieder ogenblik en huilden. Een
zwangere boerin met een gordel van bastvezels om haar middel sleepte hen
de deur uit: „De duivel zal jullie halen, tuig, ju ll ie zijn mijn dood!"
Wasili Wasiljewitsj en Aleksej zaten al van gisteren af in de hut. Men
had hen in het klooster niet binnen willen laten. „De grootmachtige tsaar
beveelt jullie tot nader order in de buitenwijk te verblijven..." Zij wachtten
hun tijd af Spijs en drank konden zij niet door hun keel krijgen. De tsaar
had van hun rechtvaardigingen niet willen weten. Alles had Wasili Wasiljewitsj verwacht, op het ergste had hij zich onderweg voorbereid, maar
niet op deze rokerige hut.
In de loop van de dag kwam kolonel Gordon, een vrolijke en eerlijke
man, hen opzoeken. Hij betuigde zijn deelneming, klakte met zijn tong en
klopte Wasili Wasiljewitsj, als was hij zijns gelijke, op de knie... „Kop
op, vorst Wasili Wasiljewitsj, had hij gezegd, niet piekeren, goede
dingen hebben hun tijd nodig." Hij was rinkelend met zijn sporen weggegaan. Hij was een vrij en gelukkig man.
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Niemand, die men naar het klooster kon sturen om poolshoogte te nemen. Hier namen de mensen niet eens hun mutsen af voor de gewezen minnaar van de tsarewna. Hij schaamde zich om op straat te gaan. Van de
stank, van het kindergehuil werd hij beroerd en de bijtende rook deed zijn
ogen tranen. Weer verscheen de vervloekte tovenaar in zijn verbeelding en
in zijn oren klonken nog zijn noodkreten (uit het raampje door de vlammen
heen) : „Maak de deur open, of je zult te gronde gaan, je zult te gronde
gaan..."
Op een avond laat kwam een officier van de wacht de hut binnen en
vroeg, hoestend door de rook, aan de zwangere boerin:
Is Waska Golitsyn bij jullie?
De vrouw wees, met haar ellebogen door haar mouwen:
- Daar zit hij.
- Je moet bij de grootmachtige tsaar verschijnen, maak je klaar,
vorst.
Te voet, als eenvoudige boeren, omringd door wachten, passeerden
Wasili Wasiljewitsj en Aleksej de kloosterpoort. De strelitzen herkenden
hem, sprongen op, lachten, sommigen schoven hun muts op hun neus, anderen grepen naar hun baard of spreidden obsceen hun benen:
- Kijk blij... Daar komt de wojewode op twee hoeven aanrijden...
Maar waar is zijn paard? Zeker tussen zijn benen... Laat de wojewode
maar oppassen, dat hij niet in de modder valt...
Ook deze vernedering ging voorbij. De trap, die naar de verblijven van
de metropoliet voerde, snelde Wasili Wasiljewitsj in looppas op. Maar een
hem onbekende klerk, armelijk gekleed, kwam hem met een gewichtig gezicht bij de deur tegemoet en beduidde hem met de wijsvinger, dat hij
moest blijven staan. Toen ontrolde hij een oekaze en las langzaam en luid,
waarbij ieder woord als een hamerslag op het hoofd van de vorst neerdaalde:
„ ... voor alle bovengenoemde misdaden hebben de grootmachtige
tsaren Pjotr Aleksejewitsj en Iwan Aleksejewitsj besloten jou, vorst Wasili
Golitsyn, je eer en je waardigheid van bojaar te ontnemen en jou met vrouw
en kinderen levenslang naar Kargopol te verbannen. Jouw landerijen, erf-
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goederen en huizen in Moskou met alles wat daarbij behoort gaan over in
het bezit van de grootmachtige tsaren, jouw mensen echter, horigen zowel
als lijfeigenen, met uitzondering van de boeren en hun kinderen, dienen
vrijgelaten te worden.. . '
Toen de klerk klaar was, rolde hij de oekaze op, wees de wachtofficier
Wasili Wasiljewitsj aan, die zich nauwelijks staande kon houden en zonder
muts op de arm van Aleksej leunde:
Stel hem onder bewaking en doe als bevolen.. .
Zij namen hem mee. Achter het kerkhof werden vader en zoon op een
boerenwagen met bastmatten gezet. De officier en een dragonder namen
achterin plaats. De voerman, in een gescheurde kiel en met bastschoenen
aan, trok aan de teugels en het armzalige paardje trok de wagen stapvoets
buiten het klooster. Het was nacht, een vochtige nevel verhulde de sterren.
* 23 *

De Troïtsa-veldtocht was ten einde. Evenals zeven jaar geleden had men,
in het klooster zittend, Moskou bedwongen. De bojaren samen met de
patriarch en Nataija Kirillowna schreven na rijp beraad uit naam van Peter aan tsaar Iwan:
„ ... Nu echter, heer broeder, is de tijd gekomen, dat wij beiden de teugels van de regering van het ons door God toevertrouwde Rijk zelf in handen nemen, temeer daar wij nu de daarvoor noodzakelijke leeftijd bereikt
hebben. Maar de derde, schandelijke persoon, onze zuster, zullen wij niet
toestaan, zich dezelfde titel aan te meten en zich in onze staatsaangelegenheden te mengen."
Sof ja werd 's nachts in alle stilte uit het Kremlin overgebracht naar het
Nowodewitsji-klooster. Sjaklowity, Tsjermny en Obrosim Petrow werden
onthoofd, de andere rebellen op een plein in hun buitenwijk gegeseld, de
tongen werden hun afgesneden en zij werden voor altijd naar Siberië verbannen. Pope Medwedjew en Nikita Gladki werden later gepakt door de
wojewode van Dorogoboezj. Zij werden gruwelijk gemarteld en daarna
onthoofd.
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Aan beloningen werd er in de vorm van land en geld verstrekt: de bojaren ieder 300 roebel, de stadhouders ieder 270, de leden van de staatsdoema ieder 250. De kamerjonkers, die tegelijk met Peter in het klooster
aangekomen waren, ieder 37, die hemonmiddellijk gevolgd waren, ieder
32, die voor de 10e augustus gekomen waren, ieder 30, die voor de 20e
augustus verschenen waren, ieder 27 roebel. De edelen uit de provinciesteden kregen in dezelfde volgorde ieder, 18, 17 en 16 roebel. Alle gewone
strelitzen werden voor hun trouw met één roebel beloond, maar kregen
geen land.
Voor hun terugkeer naar Moskou verdeelden de bojaren de kanselarijen
onder elkaar. De hoogste en belangrijkste, die van buitenlandse zaken,
kreeg Lew Kirillowitsj, hoewel zonder de titel grootzegelbewaarder. Daar
men, zoals de zaken er nu voorstonden, Boris Aleksejewitsj Golitsyn niet
meer nodig had voor militaire en andere doeleinden, konden ze het eigenlijk wel zonder hem af. Bovendien konden de patriarch en Natalja Kirillowna hem vele dingen niet vergeven en wel in het bizonder, dat hij Wasili
Wasiljewitsj voor de zweep en het schavot gered had. Maar de bojaren
vonden het geen pas geven een zo aanzienlijk geslacht de eer te onthouden.
„Als we dat doen, dan kon men ons ook wel eens spoedig ambt en waardigheid ontnemen : kijk maar eens, hoe marskramers, klerken van lage afkomst, buitenlanders en alle mogelijke gemene lieden zich rond de tsaar
verdringen om voordelen en baantjes te bemachtigen." Boris Aleksejewitsj
kreeg, om hem de nodige inkomsten te verschaffen en terwille van de eer,
de Kazanse hofkanselarij toegewezen. Toen hij het hoorde, spuwde hij,
bedronk zich die dag e n riep : „De duivel zal ze halen, ik red me wel" en
dronken reed hij naar zijn landgoed bij Moskou om zijn roes uit te slapen.. .
De nieuwe ministers, zoals zij nu door de buitenlanders werden genoemd, joegen de klerken en schrijvers uit hun kanselarijen weg, zetten anderen op hun plaats en regelden de zaak op de oude beproefde manier.
Grote veranderingen vonden niet plaats. Alleen dat in het Kremlin in plaats
van Iwan Miloslawski nu Lew Kirillowitsj in een zwarte pels van sabelbont
rondliep, heerszuchtig met deuren gooide en luid met zijn hakken stampte.. .
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Het waren de oude, bekende mensen, behalve afpersing, omkoperij
en wanorde kon men van hen niets verwachten. In Moskou en in Koekoej
wachtten de kooplieden van alle gilden, de pachters, de handelaren en
handwerkers uit de voorsteden, de buitenlandse kooplieden en scheepskapiteins, vertegenwoordigers van handelshuizen in Holland, Hannover en
Engeland ongeduldig op een nieuwe gang van zaken en op nieuwe figuren.
Er waren over Peter allerlei geruchten in omloop en velen stelden al hun
hoop op hem. Rusland was een goudmijn, maar lag onder een laag modder
van eeuwen bedolven. Wie anders dan de nieuwe tsaar zou het land tot
leven kunnen brengen?
Maar Peter had geen haast om naar Moskou te komen. Vanuit het klooster trok hij met zijn leger naar de Aleksandrowskaja Sloboda, waar nog de
vermolmde resten van het vrees inboezemende slot van Iwan IV waren.
Hier hield generaal Sommer manoeuvres. Zij {duurden een hele week tot het
kruit op was. Hier eindigde ook de militaire loopbaan van Sommer. De
arme kerel viel van zijn paard en liep daarbij zware kneuzingen op.
In oktober trok Peter alleen met zijn speeltroepen naar Moskou. Tien
werst van de stad, in het dorp Aleksejewskoje, werd hij begroet door een
grote volksmenigte, die hem tegemoet gekomen was. Zij droegen ikonen,
kerkvaandels en schalen met broden. Aan beide kanten van de weg lagen
balken en blokken met diep in het bout geslagen bijlen en op de vochtige

grond met hun hoofden op de balken lagen strelitzen. Het waren de afgezanten van de regimenten, die niet naar Troïtsa gekomen waren... Maar
de jonge tsaar liet hen niet onthoofden, hij was niet boos meer, al keek
hij nu ook niet direct vriendelijk naar hen.
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efort begon een groot man te worden. De vreemdelingen die in
Koekoej woonden, en zij die voor zaken uit Archangelsk en
Wologda gekomen waren, spraken met achting over hem. De
vertegenwoordigers van de Amsterdamse en Londense handelshuizen schreven over hem in hun rapporten en gaven de raad hem bij het
sluiten van handelsovereenkomsten kleine geschenken te sturen en wel het
liefst goede wijn. Toen hij wegens de Troïtsa-veldtocht de rang van generaal had gekregen, brachten de bewoners van Koekoej geld bijeen en over
handigden hem een degen. 41s zij voorbij zijn huis kwamen, knipoogden
zij elkaar veelbetekenend toe en zeiden: „Ja, ja..." Zijn huis was te klein
voor al de mensen, die hem de hand drukken, een woordje met hem wisselen of hem eenvoudig aan hun bestaan herinneren wilden. Ondanks het
gevorderde jaargetijde, begon men in ijltempo een verdieping op het huis
te zetten en het te vergroten : e r werd een stenen bordes gemaakt met aan
beide zijden een opgang, die met zuilen en standbeelden verfraaid werd.
Op de plaats, waar vroeger de fontein was, werd nu een vijver gegraven
voor waterfeesten en vuurwerk. Aan beide zijden timmerde men wachthuisjes voor musketiers.

-
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Uit zichzelf had Lefort misschien niet besloten tot dergelijke uitgaven,
maar het was de wens van de jonge tsaar.. Tijdens het verblijf in Troïtsa
had Lefort zich onmisbaar gemaakt bij de tsaar, zoals een kind niet buiten
een verstandige moeder kan. Lefort begreep met een half woord zijn wensen, behoedde hem voor gevaren, leerde hem de voor- en nadelen zien, en
was naar het scheen zelf oprecht van hem gaan houden. Hij was steeds in
zijn buurt, niet om zoals de bojaren met het voorhoofd stijf tegen de grond
gedrukt te smeken om dorpen en lijfeigenen, maar voor aangelegenheden,
die hun beiden ter harte gingen en voor gemeenschappelijk, vrolijk tijdverdrijf. Zwierig gekleed, spraakzaam, opgewekt, gelijk de morgenzon
buiten het raam, verscheen hij buigend en glimlachend in het slaapvertrek
van Peter. Zo begon dan de dag met nieuw leven, vrolijke bezigheden, en
blijde verwachtingen. Peter hield van Lefort om zijn verrukkelijke dromen
van overzeese landen, van wonderbaarlijke steden, en havens met schepen
en stoere kapiteins, ,die naar tabak en rum roken. In hem beminde hij alles,
wat hem op de uit het buitenland meegebrachte platen en etsen betoverd
had. Zelfs de geur van Leforts kleding was geen Russische, maar een vreemde, buitengewoon aangename geur.. .
Peter wilde, dat het huis van zijn gunsteling een eiland van deze vreemde verlokking zou worden. Voor het plezier van de tsaar werd de woonplaats van Lefort opgesmukt. Met geld, zoveel hij maar van zijn moeder en
van Lew Kirillowitsj los kon krijgen, was hij niet karig. Nu de zijnen in
Moskou aan het roer zaten, gaf Peter zich zonder enige rem over aan vermaken. Zijn hartstochten sleurden hem mee, en juist op dit punt had hij
Lefort nodig. Zonder hem waren zijn verlangens verlangens gebleven.
Want het ontbrak hem aan ervaring... Wat hadden de zijnen, de Russen,
hem te bieden? hoogstens een valkenjacht of blinde zangers met hun
klaagliederen. Poeh! Lefort ried zijn wensen. Hij was als een tak hop in
het bruisende donkere bier van Peters hartstochten.
Tevens was men weer begonnen met de werkzaamheden aan de Residentie Pressburg. De kleine vesting werd gereedgemaakt voor de militaire
oefeningen in het voorjaar. Voor de regimenten werden nieuwe uniformen
besteld: voor het Preobrazjenski-regiment groene en voor het Semjonowski+

..
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regiment hemelsblauwe, voor Gordons Boetyrski-regiment rode uniformen.
De hele herfst werd in beslag genomen door feesten en dansen. De buitenlandse kooplieden en eigenaars van werkplaatsen verloren hun belangen
niet uit het oog tijdens de vermaken in het paleis van Lefort.
.

* 2 *

De nieuwe danszaal was nog vochtig. Door de hitte van twee reusachtige
haarden besloegen de hoge boogramen en de venstervormige spiegel aan
de tegenoverliggende blinde muur. De eikehouten parketvloer was pas
gewreven. De kaarsen in de met een spiegel verfraaide driearmige kaarsenhouders langs de muur brandden al, ofschoon het maar net donker werd.
Sneeuw viel in donzige vlokken. Sleden kwamen tussen de leem- en zaagselhopen door, de binnenplaats oprijden: een Hollandse in de vorm van
een zwaan in goud en zwart, Russische, die meer van lange kisten wegpadden met hoogopgestapelde kussens en berevellen, zware leren reiswagens
op glijijzers met een zesspan ervoor, en een eenvoudige huurslee, waarin met
hoogopgetrokken knieën een of andere lachende buitenlander, door wie de
voerman voor twee kopeken van de Loebjanka tot Koekoej gehuurd was.
Op het stenen bordes, op met sneeuwsporen bedekte tapijten werden de
gasten door twee narren ontvangen : Tomos en Seka, de een in een Spaanse
zwarte mantel tot op de heupen en een strooien hoed met kraaienvleugels
op het hoofd, de ander als Turk met een twee el brede tulband uit bastvezels, waarvan de voorkant met een varkensoor versierd was. De Hollandse
kooplieden schepten er bizonder veel plezier in grapjes te maken met de
nar in Spaanse dracht. Zij pakten hem bij de neus en informeerden naar
de gezondheid van de koning van Spanje. In de volop verlichte hal, waarvan de eiken wanden met blauwe porseleinen borden versierd waren, gaven de gasten hun pelzen en mutsen aan een bediende in Hongaarse livrei.
Bij de deur van de danszaal ontving Lefort de gasten in een witte, met
zilverbestikte zijden jas, eén met zilverpoeder bestrooide pruik op het
hoofd. De gasten gingen op de flink brandende haard toe, dronken Hongaarse wijn en staken hun pijpen aan.
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Russen, die het pijnlijk vonden om stommetje te moeten spelen (slechts
weinigen van hen kenden iets van Hollands, Engels of Duits) , kwamen pas
later, vlak voor het eten. De gasten warmden ongedwongen hun achterwerk
en hun benen in de nauw sluitende kousen bij het haardvuur enspraken
over zaken. Alleen de gastheer fladderde, wiegend met de afstaande jaspanden, als een vlinder van gast tot gast, stelde hen aan elkaar voor, informeerde naar hun gezondheid, naar de reis, of zij goed onderdak hadden
en waarschuwde hen voor dieven en rovers...
- 0 ja, men heeft mij veel over het Russische grauw verteld, antzij moeten zeer geneigd zijn rijke reizigers te plundewoordde de gast,
ren en zelfs te vermoorden...
Een houthandelaar, de Engelsman Sydney, bromde tussen zijn tanden:
- Een land, welks bevolking van roof leeft, is er slecht aan toe... De
Russische kooplieden bidden God hen bij hun bedriegerijen te helpen, dat
noemen ze dan handig. 0, ik ken dit vervloekte land goed... Hier moet men
met wapens onder zijn mantel reizen...
Hamilton, een arme handelaar, in Koekoej geboren en de neef van de
gelijknamige peer van Engeland, die eens voor de gruwelen van Cromwell naar Moskovië was gevlucht, ging eerbiedig op de pratenden toe:
- Zelfs wanneer men het ongeluk heeft hier geboren te zijn, valt het
iemand zwaar aan de ruwheid en gewetenloosheid van de Russen te wennen.
Het is, alsof ze allemaal van de duivel bezeten zijn!
Sydney wierp een blik op deze emigrantenspruit, die slecht Engels sprak,
schamel en ouderwets gekleed was, en haalde minachtend zijn neus op,
maar uit respect voor de gastheer antwoordde hij hem:
- Wij zijn niet van plan om hier te gaan wonen. Voor de groothande l,
waarmee wij ons bezig houden, heeft de gewetenloosheid van de Russen
echter slechts geringe betekenis.
- Handelt u in hout, sir?
Zeker. Wij hebben de concessies voor belangrijke bossen bij Archan
gelsk gekregen.
Toen de Hollander van Leyden het woord „concessies" hoorde, duwde
hij zijn koperrood gezicht, waarvan de oogleden geen wimpers bezaten en
'
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de kin met een Spaans puntbaardje bedekt was, terwijl zijn nek in drie
vetkwabben op de reusachtige gesteven kraag lag tussen de pratenden.
Zeker, zei hij, het Russische hout is goed, maar die duivelse
winden ni de Noordelijke IJszee en de Noorse piraten, dat zijn kwade
zaken. Hij deed zijn mond wijd open, werd nog roder, uit zijn dichtgeknepen oogjes rolden twee tranen, en hij lachte.
Dat is het ergste niet, antwoordde de lange, tanige en gele Sydney,
het masthout komt ons op vijfentwintig kopeken per stam en in Newcastle verkopen we het voor negen shilling... Wij kunnen ons het risico
veroorloven...
De Hollander klakte met zijn tong: „Negen shilling voor een stam!" Hij
was naar Moskovië gekomen om vlasgaren, linnen, teer en potas te kopen.
Zijn beide schepen overwinterden in Archangelsk. Het was slap met de
zaken, de handelsgevolmachtigden van de tsaar, de grote Moskouse kooplieden, die waren opkochten voor de fiscus, hadden van de twee schepen
gehoord en vroegen onbeschaamd hoge prijzen, en bij de kleine tussenverkopers deugde de waar niet. De Engelsman scheen echter, als hij tenminste
niet loog, goede zaken te hebben gedaan. Dat was om je te verbijten! Van
Leyden keek rond, of er geen Russen in de buurt waren, en zei:
De Russische tsaar beschikt over driekwart van alle teer in de wereld,
het beste masthout en alle hennep... Maar het is even moeilijk er aan te
komen, als waren ze op de maan... Neen Sir, u zult niet veel aan uw
concessie verdienen... Het noorden is dun bevolkt, maar misschien ziet u
kans beren af te richten om hout te hakken. .. Bovendien zullen er van uw
drie schepen, Sir, twee door de Noren of Zweden in de grond geboord
worden en het derde zal door het drijfijs verpletterd worden. Hij lachte
weer, want hij voelde, dat hij de hooghartige Engelsman een bittere pil te
slikken had gegeven. Ja, ja, dit land is zo rijk als de Nieuwe Wereld,
rijker dan Indië, maar zolang de bojaren aan het roer zijn, zullen wij verlies op verlies lijden. .. In Moskou zien ze hun eigen voordeel niet, de
Moskovieten drijven handel, gelijk de wilden... Ja, als zij havens hadden
aan de Oostzee en goede vaarwegen en handel zouden drijven zoals eerzame
burgers dat doen, dan zou men hier grote omzetten • kunnen maken.

253

- Inderdaad, Sir, antwoordde Sydney waardig, ik heb met genoegen naar u geluisterd en ben het met u eens. Ik weet niet, hoe het bij
u is, maar ik denk, dat men ook in Holland, evenals bij ons in Engeland,
geen kleine zeeschepen meer bouwt... Op alle hellingen van Engeland zijn
schepen van vierhonderd en vijfhonderd ton in aanbouw... Wij hebben nu
een vijfmaal zo grote behoefte aan hout en vlasgaren... Voor ieder schip
hebben we minstens tienduizend yard zeildoek nodig.
- 0-o-o-o ! —riepen alle toehoorders verbaasd.
- En het leer, Sir! U heeft de behoefte aan Russisch leer vergeten,
Sir, viel Hamilton hem in de rede.
Sydney keek misnoegd naar deze ongemanierde man. Er kwamen rimpels op zijn magere kin en hij staarde enige tijd met samengeknepen ogen
naar het vuur:
- Neen, antwoordde hij, ik vergeet het Russische leer niet, maar
ik handel niet in leer. De Zweedse kooplieden voeren leer uit. God zij dank,
Engeland wordt steeds rijker en wij hebben zeer veel bouwmateriaal nodig... Maar wat de Engelsen nodig hadden, hebben zij nog altijd weten te
krijgen. En wij zullen er weten aan te komen.
Hij maakte een einde aan het gesprek, ging in een leuningstoel zitten,
legde zijn dikke zolen op het hekje rond het haardvuur en besteedde aan
niemand enige aandacht meer... Plotseling stond daar Lefort met Aleksasjka Mensjikow aan zijn arm. De jonge man droeg een pak van groen
laken met rode revers en koperen knopen, reusachtige zilveren sporen
rinkelden aan zijn laarzen, zijn door een weelderige pruik omlijst gezicht
was gepoederd, op de kanten halsdoek schitterde een diamanten speld, zijn
vrolijke ogen, doorzichtig als water, namen ongegeneerd de gasten op. Hij
boog lenig, trok huiverig zijn schouders op, ging met de rug naar het vuur
staan en pakte zijn pijp.. .
- Zijne Majesteit zal het behagen zo dadelijk te verschijnen.
De gasten begonnen op fluisterende toon te spreken. De voornameren
traden naar voren met het gezicht naar de deur gewend... Sydney, die
Aleksasjka's woorden niet verstaan had, opende zelfs enigszins zijn mond
en keek verbaasd naar de knaap, die waardige mannen zonder veel omslag
.
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van het haardvuur verdreven had. Maar Hamilton fluisterde hem toe: „Een
gunsteling van de tsaar. Hij is pas voor kort van bediende tot officier bevorderd en kan u zeer van nut zijn", en Sydney wendde zich, terwijl de
huid rond zijn ogen zich goedmoedig plooide, tot Aleksasjka:
- Ik heb er allang van gedroomd het geluk te mogen smaken de grootmachtige tsaar te zien... Ik ben maar een arme koopman en dank de Heer
voor het onverwachte geluk, waarvan ik mijn kinderen en kleinkinderen
nog zal vertellen.
Lefort vertaalde het en Aleksasjka antwoordde:
- Wij zullen hem tonen, wij zullen hem tonen, en lachend liet hij
zijn witte, regelmatige tanden zien. Maar als je weet te drinken en grappen te maken, dan zul je het wel met hem kunnen vinden. Dan zul je nog
wel wat aan je kleinkinderen te vertellen hebben. .. (Tegen Lefort:) Vraag
hem eens, waar hij in handelt? Ah, in hout... Hij komt zeker om boeren,
om houthakkers vragen?. (Lefort vroeg het en Sydney knikte glimlachend.) Dat kan, de tsaar hoeft hem maar een briefje voor Lew Kirillowitsj
mee te geven... Laat hij er gerust om vragen...
Plotseling verscheen Peter in de deuropening in hetzelfde Preobrazjenskiuniform nauwsluitend om schouders en borst , geheel met sneeuw
bedekt. In de rode wangen kuiltjes, de mond stijf gesloten, maar de donkere ogen lachten. Hij nam de driekante steek af, stampte met zijn zware
tot de knie reikende laarzen, die van voren recht toeliepen, om de sneeuw
af te schudden:
Guten Tag, meine Herrschaften, zei hij met een diepe jongelings stem. (Lefort snelde naar hem toe, het bovenlichaam naar voren gebogen,
de ene arm uitgestrekt, de andere sierlijk gebogen.) Ik heb een reuzehonger... Vlug, vlug, aan tafel...
Hij knipoogde de buitenlanders toe, die daa r met ingehouden adem stonden, keerde zich om en liep, iets voorover gebogen, bijna zo hoog als een
deur, door de hal naar de eetkamer.. .
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* 3*
De gezichten van de gasten liepen al rood aan en de pruiken zaten al
scheef op hun hoofd. Aleksasjka had zijn sjerp afgedaan en als een wervelwind een volksdans uitgevoerd. Nu dronk hij weer en werd alleen maar
bleker van de wijn. De narren, die deden of ze meer dronken waren dan de
anderen, sprongen als bokken rond en raakten de hoofden van de gasten
met osseblazen vol erwten. Allen spraken tegelijk. De kaarsen waren half
afgebrand. Weldra moesten .de dames van Koekoej voorgaan in de dans.
Sydney, die er wat stijf en terughoudend bij zat, maar met ogen, die
rood en scheel keken van de wijn, wendde zich tot Peter (Hamilton stond
achter hen en vertaalde) :
— Zegt u tegen Zijne Majesteit het volgende, Sir: wij Engelsen zien
de voorspoed van ons land in de successen van onze zeehandel... De oorlog
is een kostbare en treurige noodzakelijkheid, maar de handel is een zegen
van God...
- Zeker, zeker, viel Peter hem bij. Het lawaai, de twisten, en vooral
deze vreemde bespiegelingen van de buitenlanders over staat, handel, nut
en schade stemden hem vrolijk... Over het geluk. Wonderlijk! Vooruit,
spreek maar verder, ga maar door, ik luister...
- Zijne Majesteit de koning van Engeland en de eerwaardige lords
zullen nooit een wet goedkeuren, die de handel afbreuk zou kunnen doen.
Daarom is de schatkist van Zijne Majesteit altijd vol. De Engelse koopman
is een geachte persoonlijkheid in het land. En wij zijn allen bereid ons
bloed voor Engeland en onze koning te vergieten... Laat Zijne Majesteit,
de jonge tsaar, niet boos zijn, als ik zeg, dat er in Rusland nog veel slechte en
nutteloze wetten zijn. 0, een goede wet is een prachtig ding! Ook wij hebben strenge wetten, maar zij zijn ons van nut en daarom leven wij ze na...
-- De duivel mag weten, waar hij het allemaal over heeft! Peter
gooide lachend de hoge op een vogelklauw rustende beker om. Zo zou
hij in het Kremlin eens moeten spreken... Hoor je dat, Franz, ze zouden
daar van hun stokje gaan... Nu goed, laat hij maar zeggen, wat er bij ons
niet deugt. Hamilton vertaal het!
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0, dat is een zeer ernstige vraag, en ik ben niet nuchter meer, —
antwoordde Sydney. Als Zijne Majesteit het zou willen toestaan, dan
zou ik morgen, als ik weer helder ben, hem van de slechte zeden in Rusland
kunnen vertellen en ook, hoe een staat rijk wordt en wat daar voor nodig is...
Peter staarde naar zijn wat scheel kijkende, wonderlijk verstandige
ogen. Zou deze koopman zich niet vrolijk maken over die domme Russen?
Maar Lefort boog zich snel over zijn schouder heen en fluisterde hem toe:
Het zou heel belangwekkend zijn deze filosofie, hoe men een land
welvarend maakt, eens te horen.
- Inderdaad,
zei Peter,
maar laat hij eens zeggen, wat hem bij
ons niet aanstaat.
- Goed.
Sydney probeerde helder te worden.
Op weg naar onze
beminnelijke gastheer kwam ik over een plein, waar een galg stond. Op
een stukje, dat sneeuwvrij was gemaakt stond een soldaat.
- Bij de Pokrowski poort,
voegde Aleksasjka hem toe, die erbij
was komen zitten.
- Juist... En toen zag ik plotseling, dat het hoofd van een vrouw boven de grond uitstak en met de ogen knipperde. Ik schrok bizonder en
vroeg mijn metgezel: „Waarom knipoogt dat hoofd?" Hij zei: „Zij leeft
nog. Dit is de Russische straf voor het vermoorden van een echtgenoot.
Zo'n vrouw wordt ingegraven en na een paar dagen, als zij dood is aan
haar benen opgehangen..."
Aleksasjka grijnsde ,,Huh !" Peter keek hem aan en toen de teder glim-

lachende Lefort.
— Nu, en? Zij heeft toch de moord begaan... Dat wordt van oudsher
zo bestraft... Moet men daar dan genade laten gelden?
- Uwe Majesteit,
zei Sydney,
vraag de ongelukkige, hoe zij tot
deze vreselijke misdaad is gekomen, en zij zal uw grootmoedige hart zeker
zachter stemmen... (Peter grijnsde.) ik heb in Rusland heel wat gehoord
en gezien... 0, de blik van een buitenlander is scherp... Het leven van
een Russische vrouw in het vrouwenverblijf lijkt op dat van een dier.. .
(Hij wiste zich met een doek het zweet van het voorhoofd en voelde, dat
17-182
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hij te ver ging, maar zijn trots en zijn roes maakten hem spraakzaam.) Wat
een voorbeeld voor een toekomstige staatsburger, wanneer hij zijn moeder
in de aarde begraven ziet en daarna schaamteloos aan haar benen opgehangen! William Shakespeare, een van onze dichters, heeft in een prachtig
blijspel ontroerend geschilderd, hoe de zoon van een rijke Italiaanse koopman uit liefde voor een vrouw door vergif een einde aan zijn leven maakte... Maar de Russen ranselen hun vrouwen met zwepen en stokken halfdood en de wet staat dit zelfs toe... Wanneer ik naar mijn huis in Londen
terugkeer, dan ontvangt mijn goede vrouw mij met een blijde glimlach en
mijn kinderen vliegen mij zonder vrees tegemoet. In mijn huis heersen
vrede en goede zeden.. Het zal mijn vrouw nooit in haar hoofd opkomen
mij, die goed voor haar is, te doden.
De Engelsman zweeg ontroerd en liet het hoofd zakken. Peter pakte hem
hij zijn schouder.
- Hamilton, vertaal voor hem... (En luid schreeuwde hij Sydney in
Dat zien we zelf ook allemaal. .. Wij
het Russisch in zijn oor.) ...
slaan ons niet op de borst, dat bij ons alles goed is. Ik heb al tegen mijn
moeder gezegd: ik wil ongeveer vijftig kamerjonkers naar het buitenland
sturen, de verstandigste die ik vinden kan, en dan kunnen ze hij jullie in
de leer gaan... We moeten van de grond af aan beginnen... Jij houdt mij
voor, dat wij wilden, bedelaars, domkoppen en wilde dieren zijn... Voor
de duivel nog aan toe, dat weet ik wel! Maar wacht maar, wacht maar...
Hij stond op en duwde een stoel, die hem in de weg stond opzij.
- Aleksasjka, zorg voor paarden.
- Waar wil je heen, mein Herz?
- Naar de Pokrowski-poort...
*4

Langzaam sloeg het hoofd de oogleden op... De dood wil maar niet
komen, nog niet... De bevroren aarde drukte het lichaam ineen... De
aarde was niet te verwarmen. Onmogelijk zich in het graf te verroeren.. .
Tot de oren had men haar ingegraven... (Zacht viel de sneeuw op het
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omhooggerichte gezicht.) Ach, trokken de duizelingen maar weer aan haar
ogen voorbij, dan had ze niet zo met zich te doen... Beesten waren de
mensen, ach, beesten waren het...
• . Een klein meisje, opgegroeid als een veldbloem... Dasja, Dasjenka
noemde haar eigen mama haar... Waarom heb je mij gebaard? Opdat de
mensen mij levend zouden begraven... Ik ben onschuldig... Zie je mij,
zie je mij?...
• . Het hoofd deed moeizaam de lippen vaneen en met droge tong riep
het: „Mama, mamaatje, ik sterf..." Tranen rolden. Sneeuwvlokken hechtten
zich aan de wimpers...
. Achter het hoofd op het donkere plein knerst aan de galg de strop
in de ring. .. Ook de dood zal haar geen rust brengen, haar lichaam komt
aan de galg. .. Pijnlijk, pijnlijk drukt de aarde op haar... .Aardkluiten
boren zich in haar. kruis... Ach, die pijn, hoe verdraagt ze die pijn! ...
(Het hoofd opende de mond en zonk achterover.) „Ach Heer, bescherm
mij... Mamaatje, zeg het hem, mamaatje... Ik ben onschuldig... Ik was
buiten mezelf, toen ik hem doodde... Zelfs een hond bijt. Zelfs een
paard..." De kreet smoorde. De pijn werd haar te machtig. De ogen gingen wijd open en verstarden. Het hoofd zakte opzij.. .
... Weer... Sneeuw... De dood blijft weg. Al bijna de derde dag.. .
De wind, de wind doet het touw knersen... „De koe is zeker voor de derde
dag al niet gemolken... Wat is dat voor een rood licht?... 0, vreselijk.
Fakkels... Sleden... Mensen... Ze komen hierheen..: Weer martelingen?"
Zij wilde haar benen uitslaan de aardmassa drukte haar benen samen...
geen teen kon ze zelfs verroeren...
... Waar is ze, ik zie niets, zei Peter luid. Zouden de honden haar
hoofd opgevreten hebben?
- Wacht! Slaap je? Hé, wachtpost! riepen de mensen bij de slee.
- Hi-e-e-er!
antwoordde een gerekte stem,
door de neerdwarre.
lende vlokken kwam de wacht aanlopen en wikkelde zich onderwijl in een
lange schapepels. Pardoes viel hij, zacht als een beer, aan Peters voeten en
bleef na een buiging gemaakt te hebben op zijn knieën liggen.. .
- Is hier een vrouw ingegraven?
.
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- Hier, vadertje tsaar.. .
- Leeft zij hog?
- Zeker, Majesteit...
--- Wat heeft zij misdaan?
- Haar man met een mes neergestoken.
- Toon mij haar.
De wachter liep een eindje verder, hurkte en veegde ijverig met de slip
van zijn pels de sneeuw uit het gezicht van de vrouw en van haar aaneengevroren haar.
- Zij leeft, zij leeft, Majesteit, zij knippert met de ogen...
Peter, Sydney, Aleksasjka en vijf andere gasten van Lefort gingen op
het hoofd toe. Twee musketiers met blinkende helmen hieven hun fakkels
omhoog. Uit de sneeuw staarde een vlak gezicht, wit als sneeuw, met grote
ingevallen ogen naar de mensen.
vroeg Peter.
— Waarom heb je je man vermoord?
Zij zweeg. De wachter beroerde met zijn viltlaars haar wang:
- De tsaar zelf vraagt het je, domme gans.
- Heeft hij je geslagen of mishandeld? (Peter boog zich over haar
heen.) Hoe heet ze? Darja... Goed, Darja, vertel eens, hoe het gekomen is...
Zij zweeg. De ijverige wacht hurkte bij haar neer en fluisterde haar in
het oor:
- Beken toch je schuld, misschien schenkt hij je genade... Ik krijg nog
moeilijkheden door jou, beste vrouw...
Toen opende het hoofd de zwarte mond en bracht hees, dof en vol haat

uit:
- Ik heb hem vermoord... En ik zou hem weer vermoorden, dat
beest.. .
Zij sloot haar ogen. Allen zwegen. Pek van de fakkels viel sissend op
de grond. Sydney zei vlug iets, maar er was geen tolk. De wacht stootte de
vrouw weer aan met zijn viltlaars. Het hoofd schudde als bij een dode.
Peter kuchte en liep naar de slee. Tegen Aleksasjka zei hij zachtjes:
- Laat haar doodschieten...
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Zwijgzaam en koud keerde hij naar het helderverlichte huis van Lefort
terug. In de danszaal speelde op een verhoging de muziek. De spiegels verdubbelden de kleurige gewaden, gezichten en kaarsen. Door een warme
sluier van rook zag Peter dadelijk het blonde kopje van Anna Mons. Het
meisje zat met een peinzend gezicht langs de kant. De ontblote schouders
waren omlaag gericht.
de muziek speelde een
op dat ogenblik klonken de koperen bazuinen
en vertelden hem van Annchen, van haar roze,
langzaam danswijsje
geparfumeerde japon, haar onschuldige handen, die in de schoot lagen...
Waarom, waarom doortrok alleen een smartelijk verlangen zijn gemoed?
Als was hij zelf tot zijn hals ingegraven en riep door de sneeuwjacht vanuit
een eindeloze verte naar de geliefde...
Anna's ogen vlamden op: eerder dan alle anderen had zij hem bij de
deur gezien. Zij sprong op en vloog hem over het gewreven parket tegemoet... En reeds zong de muziek blij van het goede Duitsland, waar voor
de kraakheldere raampjes de amandelboom met roze bloemen bloeit, waar
die lieve papa en mama goedig glimlachend naar Hans en Grietje kijken,
die onder deze amandelboom staan, hetgeen eeuwige liefde betekent. Wanneer hun zon in de blauwige duisternis van de nacht ondergaat, zullen zij
zich met een stille zucht in het graf leggen... Ach, die onbereikbare verte!
Peter sloeg zijn arm om Annchen, zo warm onder haar roze zijden kleed,
en danste zwijgend en zo lang, dat de muzikanten uit de maat raakten.
- Hij zei:
- Anna?
Vol vertrouwen keek zij hem met een stralende, oprechte blik aan:
- Bent u vandaag bedroefd, Peter?
- Annoesjka, houd je van me?
Bij deze woorden liet Anna snel haar hoofdje zakken, een fluwelen
lintje sierde haar hals... Alle dansende en langs de kant zittende dames
begrepen echter ook, wat de tsaar gevraagd had en wat Anna Mons geantwoord had. Nadat Peter nogmaals met haar gedanst had, zei hij:
- Met jou ben ik gelukkig.. .
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Steunend op de armen van zijn begeleiders trad de patriarch binnen.
Hij zegende de oude tsaritsa, haar broer en de bojaren en drukte hun met
een streng gezicht de magere ascetehanden tegen de lippen. Tsaar Peter
was er nog steeds niet. Toakim nam plaats op de harde zetel met de hoge
leuning en liet het hoofd diep op de borst zakken, de hoge kap bedekte
zijngezicht. De zonnestralen drongen door de diepe vensternissen onder de
bonte gewelven van de Granowitaja-palata. Allen zwegen, de handen gevouwen en de ogen op de grond gericht. Alleen de gevleugelde schaduw
van een duif, die zich buiten op de besneeuwde vensterbank neerzette, verbrak de rust. De blauw-getegelde kachels straalden hitte uit, het rook naar
wierook en was. De eerste en belangrijkste plicht was, daar waardig en
zwijgend te zitten en de zeden en gebruiken hoog te houden. Mogen de
golven van menselijke hartstocht, van wereldse ijdelheid tegen deze rust
uiteenspatten. Genoeg verleidingen en nieuwigheden. Dit is Ruslands
kracht, laten wij arm zijn, maar wij bezitten de waarheid... En voor
de rest zal God ons helpen.. .
Zij zwegen en wachtten op de komst van Zijne Majesteit. Natalja Kirillowna was eerzaam ingesluimerd. Zij was dikker geworden de laatste maanden en voelde zich niet helemaal goed. Stresjnew raapte steunend en behoedzaam de rozenkrans op, die van haar schoot op het tapijt gegleden was.
In de tijd van Sof ja was er in de zaal een staande klok neergezet. Die
had men weg laten halen. Het tikken stoorde, en bovendien stond er immers geschreven: „Niemand weet het uur.. De tijd berekenen betekent
zichzelf bedriegen. Laat hij maar langzamer en rustiger over Rusland heenvliegen.. .
In de hal hoorde men deuren dichtslaan, stemmen die de vorst helderder
deed klinken, verbraken de drukkende stilte. De tsaritsa onderdrukte een
geeuw en bekruiste haar mond. Een edelknaap, een stille jongen, kondigde
eerbiedig de komst van de tsaar aan. Zonder zich te haasten namen de
bojaren hun bontmutsen af. Natalja Kirillowna keek met gefronst voorhoofd
naar de deur, maar God zij dank; Peter was op zijn Russisch gekleed, hij
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had nog voor de deur zijn lach bedwongen en betrad statig de zaal... „Met
zijn ooievaarsbenen valt het hem, mijn lieveling, niet gemakkelijk, zich
waardig te bewegen", dacht de tsaritsa en keek stralend naar hem. Hij
ging op de patriarch toe om diens zegen te ontvangen en informeerde naar
zijn zieke broer...
Hij had dringend geld nodig en daarom had hij ook aan het schriftelijke
verzoek van zijn moeder om bij de preek van Ioakim aanwezig te zijn
gehoor gegeven. Hij nam plaats op de troon en als in donskussens zonk
hij weg in de slaperige stilte van de zaal. Leunend op zijn ellebogen hield
hij zijn hand voor de mond voor het geval hij zou moeten gapen. Ioakim diepte uit zijn zwarte monnikspij een schrift op. Zijn oudemannenhand beefde, langzaam sloeg hij een bladzij om, sloeg zijn ogen ten
hemel, drukte zijn vingers lang tegen het kruis met de drie dwarsbalken,
dat zijn kap tooide, sloeg een kruis en begon langzaam, indringend en met
steeds bijtender scherpte te lezen:
— ,,... Denkt niet, dat gij door het neerslaan van de opstand in het
land de mensen ook tevreden gesteld hebt... Vol smart is mijn ziel, omdat
noch eendracht noch bloei onder de mensen te vinden zijn. 0, residentie van
de tsaar! Dakloze monniken en nonnen, popen en diakens, zwerven schaamteloos en ontuchtig rond, ook werkschuw volk van allerlei slag, hun naam
is legio, armen en benen binden zij onder hun kleren vast, anderen verbinden hun ogen of knijpen ze dicht om met behulp van zulke bedriegerijen
aalmoezen te krijgen. Is dat een bloeiende wijngaard? Verder zie ik, dat
in de huizen drinkgelagen, droomvoorspellingen en tovenarij, maar ook
mateloze ontucht heersen. De man sleurt zijn vrouw aan de haren en jaagt
haar naakt de deur uit en de vrouw vermoordt haar man, de kinderen
groeien zonder regel en orde op, gelijk onkruid... Is dat een bloeiende
wijngaard?... En verder zie ik de bojarenzoon, de handwerker en de boer
naar de handkogel grijpen, hun hoven in brand steken en de bossen intrekken om hun razernij bot te vieren. Boer, waar is je ploeg? Marskramer,
waar is je maatstok? Bojarenzoon, waar is je eer?"
Zo las hij over de misstanden overal in het land. Peter kreeg neiging om
te gaan gapen. Natalja Kirillowna keek vol smart nu eens naar haar zoon
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dan naar de bojaren, die, zoals het hoorde, de baard naar de grond gericht,
zwegen. Allen wisten immers, dat het land er slecht voor stond. Maar wat
moest men beginnen? Zijn lot geduldig dragen, was het enige wat men kon
doen... Ioakim las:
— In de eenvoud van ons hart hebben wij daarom besloten, u, grootmachtige tsaar, de waarheid te zeggen. .. Zolang goddeloosheid en vervloekte roomse, lutherse, calvinistische en joodse ketterijen bij ons gepredikt
worden, zullen orde noch welvaart in het land wonen... God straft ons voor
onze zonden. .. Eens waren wij het Derde Rome, nu zijn wij een tweede
Sodom en Gomorra geworden... Grootmachtige tsaar, duld niet, dat de
ongelovigen hier hun afgodentempels bouwen, en laat de reeds bestaande
omver halen... Laat men verbieden, dat vervloekte ketters onze troepen
commanderen. .. Welk voordeel kunnen onze rechtgelovige legerscharen van
hen hebben? Zij roepen slechts de toom van God over ons... Wolven geeft
men de vrome lammeren tot bevelhebbers! Laat men de rechtgelovigen
verbieden met ketters om te gaan... Laat men bij ons geen buitenlandse
zeden invoeren, en onze kleding blijve onveranderd... En wanneer wij weer
ietwat op krachten zijn gekomen en de geest van onze rechtgelovige kerk
versterkt is, dan moeten wij de vreemdelingen verjagen en de Duitse kolonie, deze poel van de satan en van zonden, platbranden!. . .
De ogen van de patriarch schoten vuur, zijn gezicht, zijn dunne baard
en zijn paarse handen beefden. De bojaren zaten daar met neergeslagen
ogen. Ioakim had te fel gesproken. In een dergelijke zaak kon men niet
als een blinde in het rond slaan.
Romodanowski puilden de ogen als bij een kreeft uit het hoofd. Natalja
Kirillowna, die er niets van begrepen had, bleef glimlachend knikken, toen
de patriarch al klaar was. Peter leunde achterover op de troon en schoof
als een kleine jongen zijn onderlip naar voren. De patriarch stak het schrift
in zijn zak en zei met zijn hand over zijn ogen strijkend:
Laten wij een grote zaak klein beginnen... Onder Sof ja Aleksejewna
werd op mijn dringend verzoek in Koekoej de beruchte ketter Quirin Kuhlmann gevangen genomen... Bij het verhoor zei hij : in Amsterdam was
hem een man in wit gewaad verschenen, die hem bevolen had naar Moskou
.
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te gaan, omdat de mensen daar in de duisternis van het ongeloof te gronde
zei hij
gingen... (Ioakim zweeg even van opwinding.) „Maar jullie,
bij het verhoor, zijn blind. Jullie zien niet, dat mijn hoofd met een
stralenkrans omgeven is en dat uit mijn mond de Heilige Geest spreekt..."
En hij voerde teksten aan uit de dwaalleer van Jacob Bohme en Christophor
Bartut. 10 Daarbij had hij, terloops opgemerkt, in Moskou een jong meisje,
Marfa Selifontowa, verleid en haar uit angst dat men het merken zou, in
mannenkleren gestoken. Zij woont nu bij hem in de cel... Iedere dag zijn
zij beiden dronken, spelen viool en cimbaal, hij steekt steeds zijn hoofd uit
het raam en schreeuwt als een bezetene, dat de Heilige Geest over hem is
gekomen. .. Aan hen, die bij hem komen, voorspelt hij de toekomst en laat
hij zijn onderlijf kussen... God, hoe kan men daar ook maar een ogenblik
kalm bij blijven, als de satan hier al zegeviert!. . Ik verzoek de grootmachtige tsaar om een oekaze, dat Quirin Kuhlmann samen met zijn boeken
levend verbrand moet worden...
Allen draaiden zich om naar Peter en hij begreep, dat de zaak van Quirin Kuhlmann al lang beslist was. Hij las het in de kalme blik van zijn
moeder. Alleen Romodanowski bewoog misnoegd zijn lippen. Peter ging
rechtop zitten en hief zijn hand op om op zijn nagel te bijten. Het was
voor de eerste keer, dat men in een staatkundige aangelegenheid een beslissing van hem vroeg. Hij voelde vrees, maar tegelijk trok een toornige
huivering door zijn gemoed. Hij moest denken aan d e gesprekken van onlangs bij Lefort, aan de waardige, intelligente gezichten van de buitenlanders. .. Hun hoffelijke verachting... „Te lang is Rusland een Aziatisch
land, had Sydney (de volgende dag) gezegd, men vreest bij u de
Europeanen, gij zelf zijt uw gevaarlijkste vijand..." Hij bedacht hoe beschamend het was deze woorden te moeten aanhoren... (Hij had Sydney
toen als geschenk een sabelbontpels laten sturen en hem doen weten, dat
hij niet meer bij Lefort moest komen, maar naar Archangelsk reizen.) Wat
zou de Engelsman wel gezegd hebben, als hij dit gehoord had? De lutherse
en katholieke kerken in de kolonie verwoesten ! Het schoot hem te binnen,
hoe 's zomers het heldere klokgelui van de Duitse kerk door het open
venster te horen was. .. In dit vroege klokkengebeier proefde men eerlijk-
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heid en ordelijkheid, de frisse geur van de heldere kleine huisjes in Koekoej en iets van het kanten gordijntje voor het raam van Anna Mons.. .
Ook haar zou je willen verbranden, levend lijk, zwarte raaf! Van Koekoej
een ashoop maken! (Nu was het Peter, die de patriarch met zijn blik verschroeide.) Maar sluwheid en hardnekkigheid wonnen het van zijn toorn
(was dat misschien de invloed van de lessen van Lefort?) In orde, regerende bojaren en langbaarden! Hen aanblaffen was niet moeilijk, zij
zouden zich aan zijn voeten werpen met hun snuiten tegen het tapijt gedrukt, zijn moeder zou in tranen uitbarsten, de patriarch zou het hoofd
laten hangen, maar hun zin zouden ze weten door te zetten en hem met
geld bekrimpen...
zei Peter, zijn toorn handig verbergend, (Nataija
Heilige vader,
het is bitter, dat er
Kirillowna trok verbaasd haar wenkbrauwen op) ,
tussen ons geen eensgezindheid bestaat... Wij mengen ons niet in kerkelijke
aangelegenheden, maar jij mengt je wel in onze militaire aangelegenheden... Wij koesteren wellicht grote plannen, maar ken jij ze wel? Wij
willen de zeeën veroveren... Het heil van ons land zien wij in de successen
van de zeehandel. Deze handel is een zegen van God. .. Zonder buitenlanders kunnen wij het leger niet opbouwen... Maar probeer maar eens
aan hun kerken en bedehuizen te komen, en direct zijn ze allemaal verdwenen. .. Wat heeft dit te betekenen... (Hij keek de bojaren een voor een
aan.) Willen jullie mij kortwieken?
De bojaren waren verbluft, dat Peter zo manmoedig sprak. „Aha, —
dachten zij blikken van verstandhouding wisselend, is hij uit zulk hout
gesneden ! Die houdt het been stijf!..." Romodanowski knikte : „Goed zo,
goed zo, goed gesproken!" De patriarch stak zijn spitse neus uit in de richting van de troon en riep hartstochtelijk:
Grootmachtige tsaar! Ontneem mij de satanszoon, de ketter Quirin
Kuhlmann niet.
Peter fronste de wenkbrauwen. Hij voelde: in deze zaak zou hij de
langbaarden moeten toegeven... Natalja Kirillowna stamelde: „Vadertje
tsaar"
en vouwde smekend haar handen samen... Hij wierp een verstolen blik naar Romodanowski,
die maakte een onverschillig gebaar.. .
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Met Kuhlmann heb ik niets te maken, zei Peter, ik leg zijn
hoofd in jouw hand. (De patriarch ging zitten en sloot uitgeput zijn ogen.)
Maar nu het volgende, bojaren, ik heb achtduizend roebel nodig voor
militaire doeleinden en scheepsbenodigdheden.
... Toen hij het paleis verliet, riep Peter Fjodor Joerjewitsj Romodanowski bij zich in de slee en reed met hem naar diens huis op de Loebjanka
voor het middageten.
..

* 7

Uit het dorp Mytisjtsji werd een vrouw, genaamd Worobjicha, voor de
jonge tsaritsa naar het Kremlin gebracht. Jewdokia was daar zo verheugd
over, dat zij beval de vrouw rechtstreeks van de slee naar haar slaapvertrek
te laten brengen. Het slaapvertrek van de tsaritsa bevond zich op de houten
bovenverdieping. Het was een kleine ruimte met twee donkere vensters.
Gordijntjes verhinderden het zonlicht binnen te komen. De vroedvrouw lag
dag en nacht met pels en viltlaarzen aan op dt warme oven te dutten. De
weeën moesten ieder ogenblik beginnen. Al enige dagen was Jewdokia niet
meer van haar donzen bed gekomen. Wat was ze graag uit het benauwde
vertrek naar buiten gevlucht om frisse lucht te ademen, in een slee door
het besneeuwde Moskou te glijden, waar grauwe rookwolken opstegen, de
zon laag aan de hemel stond en de zilverglanzende takken van de treurwilgen in de stegen het lamoen raakten. Maar de oude tsaritsa en al de
vrouwen om haar heen, Heer, bewaar ons voor een sleetocht! Blijf liggen, beweeg je niet, pas op je buik, het is immers een keizerlijke vrucht,
die je draagt... Het was haar alleen toegestaan sprookjes te horen met een
godvruchtig einde... Ook huilen mocht ze niet, want dan zou het kindje
bedroefd kunnen worden.. .
Worobjicha kwam eerbiedig, maar levendig binnen. Het was een propere vrouw, met nieuwe bastschoenen aan, onder haar linnen rok droeg
zij voor de geur een bosje salie. Zachte lippen, een onrustige blik als van
een muis, een oud gezicht, maar blozend en van een onvoorstelbare spraakzaamheid... Op de drempel staande, monsterde zij alles met een scherpe
blik. Niets ontging haar. Voor het bed wierp zij zich op de grond en een
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hoge eer viel haar te beurt: de jonge tsaritsa reikte haar een klamme hand
voor een kus:
- Ga zitten, Worobjicha, vertel me wat... Verdrijf mijn verveling...
Worobjicha veegde haar schone mond af en begon met het sprookje van
de grootvader en de grootmoeder, van de dochters van de pope, van de bok
met de gouden hoorns...
zei Jewdokia terwijl zij zich oprichtte
- Wacht even, Worobjicha,
voorspel mij de toekomst.
om te zien, of de vroedvrouw nog sliep,
- Och, zonnestraaltje, dat kan ik niet.
- Je jokt, Worobjicha... Ik zal het niemand zeggen, doe het voor mijn
part met bonen...
- Ach, juist voor die bonen wordt men tegenwoordig bloedig met de
zweep geslagen... Maar misschien uit havermeel, met wijwater tot een
dun papje geroerd?
- Wanneer zal het bij mij beginnen? Al gauw? Ik ben zo bang...
's Nachts begeeft mijn hart het en blijft .stilstaan... Dan vlieg ik overeind:
leeft het kindje nog? 0, Heer!
- Schopt het met de voetjes? Waar?
- Hier voel ik de voetjes... Het draait zich heen en weer of het zich
met de kleine knietjes en elleboogjes ruimte probeert te verschaffen.
- Draait het met de zon mee of er tegenin?
- Nu eens zo, en dan weer zo... Het heeft geen rust...
- Dan is het een jongen.
- Werkelijk?
Worobjicha kneep ontroerd haar muizeoogjes dicht en fluisterde:
- Wat moet ik je nog voorspellen? Ik zie, onbeschrijfelijke schoonheid, dat een geheim je geen rust laat. Zeg het me maar in mijn oor, tsaritsa...
Jewdokia draaide haar hoofd af naar de muur, haar gezicht met de
bruine vlekken op het voorhoofd en de slapen en de gezwollen mond,
kleurde zich roze...
-- Ben ik soms lelijk geworden, dat --- ik weet het niet...
- Maar je bent juist zo mooi, zo onbeschrijfelijk mooi...
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Jewdokia draaide zich om en haar bruine
- Zeg dat toch niet...
Heeft hij medelijden met me, houdt hij
ogen waren geheel betraand.
van me? Zeg het me... Haal havermeel.
Worobjicha bleek alles in een zakje bij zich te hebben: een napje van
aardewerk, een flesje met wijwater en een donker poeder. (Zij fluisterde:
„Varenzaad, geplukt in de nacht voor St. Jan.") Zij roerde het door, zette
het napje op de bank voor het bed, nam, een onverstaanbare toverspreuk
mompelend, Jewdokia's trouwring, legde hem in het napje en beval haar
erin te kijken:
- Denk aan wat je op je hart hebt, hardop of zacht, net zoals je wilt.. .
Waar twijfel je dan zo aan?
- Sedert hij uit het klooster terug is, is hij als een blad van een boom
Hij
zei Jewdokia nauwelijks haar lippen bewegend.
omgedraaid,
luistert niet eens naar me, net of ik een domme gans ben. .. „Lees maar
eens wat over geschiedenis... Leer Hollands of Duits..." Ik heb het geprobeerd, maar ik begreep er niets van. Maar van zijn vrouw houdt men
toch ook zonder dat ze boeken leest.. .
- Slapen jullie allang niet meer samen?
- Al bijna drie maanden... Natalja Kirillowna heeft het verboden, ze
is bang voor het kind...
- Kijk eens precies in de ring, mijn engel, zie je iets troebels?
-. Het lijkt op een gezicht...
- Kijk nog eens... Een vrouwengezicht?
- Ik zou het wel zeggen... Een vrouwengezicht...
- Dat is zij.
Worobjicha klemde veelbetekenend haar lippen opeen.
Haar kleine oogjes tuurden als vanuit een hol... Zwaar ademend, richtte
Jewdokia zich op, haar hand gleed van de steile buik naar de borst, waar
haar hart als een gevangen vogeltje fladderde...
- Wat weet je? Wat verberg je voor me? Wie is zij?
- Wie zal het zijn? Een giftige adder, een Duitse... Heel Moskou
fluistert er over, maar waagt het niet, het hardop te zeggen. In de Duitse
kolonie benevelen ze hem met liefdesdrankjes... Trek het je niet aan, liefje,
daar is het nog te vroeg voor. .. We zullen hem wel helpen... Neem een
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naald... (Worobjicha trok handig een naald uit haar kap en reikte deze
fluisterend aan de tsaritsa.) Neem haar in je vingertjes, wees maar niet
bang... Zeg mij na: „Vort, vort, lelijke gemene slang Anna, met je schele,
boosaardige blik, verdorde en verlamde, scheer je weg, verdwijn zonder
om te kijken achter de haverberg, waar de zon niet opgaat, de maan niet
schijnt, de dauw niet valt, zak in de natte aarde, drie voet diep, blijf daar,
gemene listige slang Anna, tot het einde der dagen, amen. .." Steek, steek
de naald midden door de ring, steek in haar gezicht...
Jewdokia stak, tot de naald op het schaaltje brak. Zij zonk terug, hield
de arm voor haar ogen en de opkomende tranen deden haar gezwollen
lippen beven...
's Avonds liepen de bakers en de eeuwige oudjes, de vroedvrouwen en
de vrouwelijke hofnarren bedrijvig heen en weer. Deuren piepten en vloeren kraakten: „De tsaar is gekomen..." Worobjicha gooide een korreltje
wierook in de kaarsvlam om de lucht te verfrissen en maakte zich uit de
voeten... Peter rende met drie treden tegelijk de trap op. Hij rook naar
vorst en wijn, toen hij zich over het bed van zijn vrouw boog.
- Goedendag, Doenja... Is het nog niet zo ver? Ik dacht al.. .
Hij lachte, zijn opgewekte ronde ogen keken vreemd en verweg...
Jewdokia huiverde. Zij zei hardop:
- Ik had het u graag naar de zin gemaakt... Ik zie, dat iedereen het
wachten al moe is... Ik voel me schuldig...
Hij vertrok zijn gezicht, en hij spande zich in om te begrijpen, wat er
met haar was. Hij ging zitten, steunde met zijn handen op de bank en haalde
met zijn sporen het tapijt open.
- Ik heb bij Romodanowski: gegeten... Toen zeiden ze mij, dat het
ieder ogenblik kon gebeuren... Ik dacht, dat het al begonnen was.
- Als ik er aan sterf, zult u het wel vernemen... De mensen zullen
het u zeggen...
- Daar sterft men niet aan... Zulke dingen moet je niet zeggen.
Toen sloeg ze met inspanning van alle krachten de dekens en lakens
weg en toonde haar buik:
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- Daar is het, kijk er maar eens naar... Ik moet pijn lijden en schreeuwen, jij niet... Daar sterft men niet aan! Jij zult de laatste zijn, die het
te horen krijgt... Wees maar vrolijk, maak maar plezier, drink wijn...
Ga maar, ga maar naar die vervloekte nederzetting. .. (Hij opende zijn
mond en keek haar aan.) Ik schaam me voor de mensen, iedereen weet het al.
- Wat weet iedereen?
Hij trok zijn benen op, keek boos en deed aan een kater denken. Het
kon haar nu niets meer schelen... Zij schreeuwde:
- Van jouw ketterse wijf, van die Duitse! Van die kroegmeid! Waarmee enevelt ze je?
Het bloed schoot hem naar zijn hoofd, het zweet brak hem uit. Hij smeet
de bank opzij. Hij zag er zo angstaanjagend uit, dat Jewdokia onwillekeurig
haar hand voor haar gezicht hield. Hij stond daar en keek zijn vrouw aan
met de ogen van de antichrist.. .
— Domme gans! was het enige, wat hij zei. Zij sloeg de handen
ineen en greep naar haar hoofd. Haar lichaam schokte van een onhoorbaar
snikken. Zacht en ongeduldig draaide het kindje in haar buik zich om. Een
verscheurende, rukkende, vreselijke pijn omvatte met een onbeschrijfelijke
kracht haar bekken.. .
Toen de bakers en de oudjes, de vroedvrouwen en de vrouwelijke hofnarren het doffe, dierlijke gehuil hoorden, stormden zij het slaapvertrek
van de jonge tsaritsa binnen. Met een verdwaasde blik, met een afschuwelijk
vertrokken mond schreeuwde zij. .. Bedrijvig holden de vrouwen heen en
weer. .. Zij haalden de ikonen van de muur en staken de lampjes aan.
Peter verdween. Toen de eerste weeën voorbij waren, brachten Worobjicha
en de vroedvrouw de tsaritsa in de warmgestookte badkamer voor de bevalling.
* g *

Opgeschrikt vloog een witogige kauw onder het strodak vandaan, ging
op een boom zitten, en de rijp stoof naar beneden. De eenogige Zigeuner
keek omhoog. Achter de besneeuwde takken vlamde frambozerood het wintermorgenlicht. Langzaam stegen rookkolommen op, de huisvrouwen stook-
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ten de ovens. Overal knerpten viltlaarzen, klonk gehoest, piepten hekjes
en dreunden bijlslagen. Tussen de zilveren berken kwamen de steile daken
duidelijker naar voren, een roze sluier lag over de wijk aan gene zijde van
de rivier: de zwaargebouwde woningen der strelitzen, de hoge schuren van
de kooplieden, de huisjes van de diverse voorstadbewoners: de looiers, de
kousenmakers, de kwasbrouwers.. .
Bedrijvig hipte de kauw van de ene tak op de andere en strooide hem
sneeuw in de ogen. Geërgerd bedreigde hij haar met zijn want, trok de
bevroren emmer uit de put en goot het riekende water in de trog. Op zo'n
koude zondagmorgen knaagde bitterheid aan zijn hart. „Vervloekt lot, een
horige was er van hem geworden... Niet meer dan een stuk vee... En toch
zou hij zelf geen slechtere beheerder zijn dan deze hier..." De ijzeren
duigen deden de emmer kletteren, de zwengel knarste, het aan het uiteinde
bevestigde kapotte wiel zwaaide heen en weer.
De heer des huizes, de strelitz Owsej Rzjow, kwam naar buiten. Om zijn
korte schapepels had hij een roodwollen sjerp. Hij ademde de vrieslucht
in, schraapte zijn keel, trok zijn muts over zijn oren, deed zijn wanten aan
en rinkelde met zijn sleutels.
- Heb je er al water in gedaan?
Het ene oog van de Zigeuner fonkelde. Zijn bastschoenen gleden uit op
de aarden verhoging bij de trog, die nu bevroren was. Owsej ging zelf de
staldeuren openen: een goede boer drenkt zijn vee zelf. Onderweg duwde
hij met zijn laars deze was van wit vilt met rode stipjes een staak
opzij, die niet op zijn plaats lag:
- Met deze staak heeft je rug zeker nog niet voldoende kennis gemaakt,
hondsvot. Alles slingert weer rond...
Hij maakte de deur open, zette er een stuk hout tegenaan, bracht twee
weldoorvoede ruinen bij de manen naar buiten, klopte hen op de hals en
floot. Zij dronken het koude water, hieven hun koppen op en keken naar
het morgenrood, terwijl het water in straaltjes van hun warme lippen liep.
Eén hinnikte en trilde... „Rustig, rustig", zei Owsej zacht. Hij dreef
de koeien en een blauwgrijze jonge stier uit de stal, achter hen aan kwamen
de schapen dicht opeen gedrongen en de sneeuw knerste onder hun hoeven.
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De Zigeuner putte nog steeds, hij sloofde zich af, het water liep langs zijn
broek. Owsej zei:
- Er steekt weinig hartelijkheid in je, maar des te meer boosheid. . .
Zelfs met het vee weet je niet vriendelijk om te gaan, je doet niets anders
dan iedereen met je ene oog wegkijken. ik weet niet, wat jij voor een
mens bent.. .
- Ik doe, wat ik kan.. .
Owsej lachte kwaad: zo, zo!... Hij beval hem in zijn tegenwoordigheid
het vee te voederen en vers stro te spreiden. Wel tienmaal liep de Zigeuner
naar de verste hoek van het erf, waar de met sneeuw bedekte schoven stro
lagen en mussen bedrijvig in het er omheen liggende kaf op en neer hipten.
Hij hakte hout en stapelde het op. In het blauwige morgenlicht goot de zon
haar stralen uit over de besneeuwde berketoppen. De kerkklokken luidden.
Owsej sloeg bedachtzaam een kruis. Op de stoep huppelde een klein meisje
met dikke wangen en lichtblauwe ogen als bij een kauw.
- Papa kom gauw eten.
Owsej klopte zijn laarzen af, ging de lage deur door en sloeg deze, zoals
het een meester betaamt, dreunend dicht. De Zigeuner werd niet geroepen.
Hij wachtte even, snoot zijn neus, wiste deze langdurig met de slip van zijn
gescheurde schapepels en daalde ongenodigd in het warme, donkere keldergewelf af, waar men zat te eten. Hij ging op de rand van de bank bij
de deur zitten. Het rook naar koolsoep met vlees. Owsej en zijn broer
Konstantin, ook een strelitz, lepelden bedachtzaam hun soep uit een houten
kom. Een lange, streng kijkende oude vrouw met een levenloze blik bedien..

de hen.
De broers hadden een winkel in de bastrij, een badhuis aan de Baltsjoek
en een windmolen. Bovendien hadden ze van vorst Odojewski twaalf desjatinen akkerland en weiland gepacht. Vroeger hadden ze zelf meegewerkt
(aan de Krimveldtocht hadden ze niet deelgenomen) , maar tsaar Peter
gunde hun geen rust. Iedere dag wachtdienst of oefeningen. Het was de
strelitzen verboden zelf in hun winkels en badhuizen te bedienen. Aan de
knechten kon men het niet overlaten. Dus kwam het neer op de vrouwen
18-182
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en zusters, in een woord op vrouwelijke werkkrachten. De mannenkracht
werd opgeslorpt door de keizerlijke spelletjes.
- Hoe dat van de zomer met de oogst moet, daar durf ik niet eens
zei Owsej. Hij drukte het brood, dat op zijn linnen hemd
aan te denken,
knappend heen en weer gleed, tegen de borst en sneed voor zichzelf en zijn
broer een snee af. Zuchtend namen zij een hap van het brood, gingen weer
verder met hun soep en schudden de stukjes vlees op hun lepels recht.
er is
zei Konstantin,
- Met de knechten wordt het gevaarlijk,
een nieuwe oekaze... Alle zwervend volk en zij, die zonder vergunning in
de steden en herbergen wonen, of zij, die in badhuizen of steenfabrieken
werken, moeten onvoorwaardelijk uitgeleverd worden...
- En hoe moet het, als hij werkt?
- Nu, dan ben jij verantwoordelijk voor hem, precies als voor een
rover, die je zou verbergen... Heb je papieren voor de Zigeuner? Wat is
het eigenlijk voor iemand?
- Weet ik veel... Hij zegt geen woord...
— Zou je hem niet beter kunnen ontslaan om moeilijkheden te voorkomen?
Toen de Zigeuner binnenkwam en het ijs uit zijn baard plukte, terwijl
hij de broers met zijn fonkelende oog aankeek, zei Owsej luid:
- Ja, ik ben hem toch al zat...
Zij zwegen en lepelden. De geur van het brood en de koolsoep deed de
Zigeuner het water in de mond lopen. Hij wierp een ijspegel onder de
drempel en zei hees:
- Jullie schijnen het over mij te hebben, niet?
- Wat zou dat?
Owsej legde zijn lepel neer.
Al bijna zeven
maanden vreet je mijn brood, maar de duivel zal weten, wie je bent... Er
zwerven tegenwoordig heel wat verdachte mensen rond...
-- Zie ik er verdacht uit... Heb ik je bestolen?
vroeg de Zigeuner.
- Dat weet ik nog niet...
- Zo, zo, je weet het niet...
- Als je alleen maar een dief was, was het misschien nog niet zo erg.
Maar waarom zijn twee van mijn schapen gecrepeerd? Waarom sukkelen
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de koeien? Waarom stinkt de melk zo, dat je er geen slok van kunt nemen?
Owsej schoof dichter naar de tafel toe en sloeg met zijn
Waarom?...
Waarom lagen onze vrouwen de hele herfst te rollen
vuist op het blad.
van de buikpijn?... Waarom? Ze waren behekst! Jouw boze oog.. .
zei de Zigeuner vermoeid, —
- Praat toch niet zo'n waanzin, Owsej,
je bent anders toch een verstandig mens.
- Hoor je, Konstantin, wat hij tegen me durft te zeggen? Wat is waanzin?...
Owsej kwam achter de tafel vandaan, speelde met zijn vingers
en balde zijn vuisten. De Zigeuner wilde het niet op ruzie laten uitdraaien.
De broers waren gezond en doorvoed. Hij stond voorzichtig op.
- Als ik jullie niet aansta, kan ik toch niets goeddoen. Ik heb me
hier afgebeuld, Owsej, welbedankt... (Hij boog.) Het laat me koud, of
jullie je mij alleen in slechte zin zullen herinneren. .. Geef me maar het
geld, dat ik verdiend heb...
- Wat voor geld?
Owsej keek zijn broer aan en vervolgens de oude
vrouw, die de twist met haar dode blik volgde.
Heeft hij ons soms geld
in bewaring gegeven? Of heb ik geld van hem geleend?
- Owsej, vrees je God dan niet, een halve roebel per maand,
• dus
heb ik tweeëneenhalve roebel te goed.. .
Toen stormde Owsej op hem af en schreeuwde hem razend geworden _
toe:
-- Geld wil je? Wil je hier levend vandaan komen ! Hoerenzoon, landloper!
Hij pakte hem bij de kraag, stompte hem tegen zijn hoofd, gaf een woeste
schreeuw, en als de Zigeuner zich niet gebukt had, zou de tweede slag zijn
dood geweest zijn. Konstantin greep zijn broer bij de schokkende schouders
en de Zigeuner wankelde naar buiten. Konstantin haalde hem in en gaf
hem een stomp in zijn rug, zodat hij de poort uitvloog. De Zigeuner staarde
lang met zijn ene oog naar de poort, als wilde hij deze in brand steken.. .
„Wacht maar, wacht maar", zei hij dreigend. Hij voelde aan zijn wang
bloed. Mensen, die langs kwamen, keken achterom en lachten. Hij wierp
zijn hoofd in de nek, stampte met zijn bastschoenen en beproefde zijn geluk
elders.. .
18
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-- Toe maar, toe maag, dring er doorheen.. .
- Waar gaan al die mensen heen?
- Kijken: er wordt er een verbrand.. .
— Een terechtstelling zeker?
- Ja, dacht je dat het op zijn eigen verzoek was ? .. .
-- Er zijn er, die zichzelf verbranden.
- Ja terwille van het geloof, dat zijn oudgelovigen.. .
- Wat heeft deze dan gedaan?
- Het is een Duitser...
- Gelukkig, dat die ook eens aan de beurt komen.
- Het werd hoog tijd, dat men die vervloekte tabaksrokers aanpakt...
Van ons zweet zijn ze dik geworden.. .
- Kijk, het begint al te roken...
Ook de Zigeuner zette koers naar de oever, waar de mensen zich op de
ashopen verdrongen. Twee mannen, die naar het scheen net als hij dakloos
waren, hadden allang zijn aandacht getrokken. Hij probeerde dichter bij
hen te komen: misschien viel er wat eetbaars voor hem af. Je kon zien, dat
zij martelingen en folteringen achter de rug hadden. De een, die pokdalig
was, had een lap om zijn wang en verborg wellicht een met gloeiend ijzer
ingebrande schandvlek. Hij heette Joeda. De ander was zo krom, dat hij
met zijn hoofd bijna de grond raakte, maar trippelde steunend op twee
korte krukken met vooruitstekende baard vlug rond. Hij keek opgewekt.
Over zijn verstelde jas droeg hij een bastmat. Hij heette Owdokim. Hij
viel bij de Zigeuner in de smaak. Ook Owdokim merkte spoedig, dat de
zwartharige, eenogige man met een gewond gezicht hen probeerde te naaderen. Hij trok zich aan zijn krukken op en zei vriendelijk:
— Bij ons valt niets te halen, vriendje, wij zijn zelf dieven.
Joeda keek pijnlijk getroffen en mompelde tussen zijn gesloten lippen
door:
- Er was ook eens iemand van de Geheime Kanselarij, die ons gezelschap zocht, wij hebben hem in een wak verdronken.. .
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dat zijn flinke jongens.” En hij
dacht de Zigeuner,
„Kijk, kijk,
werd nog begeriger met hen samen te komen.
— Die vervloekte dood haalt me niet weg, zei hij en knipperde met
zijn berijpte wimpers, dus moet ik op een of andere wijze in het leven
zien te blijven... Als jullie me eens in jullie midden opnamen... Samen
lukt het misschien beter...
Joeda zei tussen zijn tanden tot Owdokim:
- Zou het geen spion zijn?
- Neen, neen, dat kun je toch zo zien, zei Owdokim met een hoge
stem en bekeek de Zigeuner, zijn hoofd op en neer bewegend, van top tot
teen...
Verder spraken zij niet met elkaar. Beneden op het ijs liepen de strelitzen die het koud kregen, te stampen met hun laarzen en klapten hun wanten tegen elkaar. Zij vormden een kring rond een ruw getimmerd vierkant
karkas, dat tot de nok met houtblokken was gevuld. Ernaast stond de
schandpaal. Witte rookwolkjes kwamen van een houtvuur, waarin een ijzer
lag te gloeien. De menigte wachtte en had het koud.. .
- Zij komen, zij komen... Vooruit, dring naar voren!
Uit de richting van de stad kwamen bereden dragonders. Zij reden het
ijs op. Achter hen aan* kwam een eenvoudige slee, waar met de rug naar
het paard toe de Duitser en een meisje met een boerenmuts in zaten. Dan
kwamen hoog te paard een bojaar, een edelman en een diaak. Een logge,
zwartleren koets op glijijzers sloot de stoet.
De strelitzen maakten plaats om de optocht door te laten. De diaak klom
van zijn paard. De koets hield stil met de zijkant naar het ijs gekeerd, maar
niemand stapte uit. Alle blikken waren op de koets gericht en een verbaasd gefluister ging door de menigte.
Van achter de brandstapel kwam Jemeljan Swezjow te voorschijn. Hij
had een, rode kap op en de zweep hing over zijn schouder. Zijn helpers
sjorden het meisje uit de slee en voerden haar met stompen en duwen naar
de paal. Zij rukten haar de pels af en bonden haar met de armen aan de
paal vast. De diaak ontrolde een stuk, waar verschillende zegels aan bengelden en las het voor. Door de grimmige koude was zijn stem echter nau-

277

welijks verstaanbaar. Het enige, wat de mensen begrepen, was dat het
meisje Masjka Selifontowa en de Duitser Koelkin of zo iets heette. .. Alleen
zijn opgetrokken schouders en kale schedel staken uit de slee.
op het paardegezicht van Jemeljan lag een starre glimlach. Zonder zich
te haasten ging hij op de schandpaal toe. Hij nam de zweep van zijn schouder. Een zwiepend geluid- en een rode striem dwars over de naakte rug
van Masjka werd zichtbaar... Zij krijste als een big. Vijf zweepslagen, en
ook die niet uit alle macht. Men maakte haar los, zij wankelde, men leidde
haar naar het vuur, Jemeljan nam het gloeiende ijzer uit de kolen en drukte
het tegen haar wang. Zij brulde, zakte in elkaar en haar lichaam schokte
als in kramp. Men tilde haar op, kleedde haar aan en legde haar in de
slee, die haar stapvoets langs de oever van de Moskwa ergens naar een
klooster bracht.
De diaak was nog steeds het stuk aan het voorlezen. Nu was de beurt
aan de Duitser. Hij klom uit de slee. Het was een korte, gedrongen man.
Zonder hulp liep hij naar de brandstapel. Plotseling vouwde hij de bevende
handen, hief zijn opgezette, met zwarte baardstoppels bedekte gezicht omhoog en uitte die vervloekte Duitser! een onverstaanbare woordenstroom en barstte in luide snikken uit. ... Hij werd beetgepakt en naar de
brandstapel gesleept. Daar rukte Jemeljan hem de kleren van het lijf, wierp
hem neer, legde de ketterse boeken en schriften op de rozige, dikke rug
en stak ze aan met een brandend stuk hout dat men hem aanreikte. .. Zo
stond het ook in het stuk: zijn boeken en schriften moesten op zijn rug
verbrand worden.
Vanaf de oever (waar de Zigeuner stond) werd geroepen:
- Koelkin, warm je maar.. .
Maar degene, die dit geroepen had, een knaap met dikke lippen, —
werd woedend toegevoegd:
-- Hou je mond, vlegel... Warm jezelf op die manier.. .
De diklippige was in een ogenblik verdwenen. Een grauwe rook steeg
op van de brandstapel die aan alle vier hoeken aangestoken was. De strelitzen die erbij stonden, leunden op hun speren. Het was stil. De rook dreef
langzaam in de lucht weg.
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Hij stikt nog voor hij verbrandt, het hout is nat...
- Zeker, het is een Duitser, maar toch , levend verbrand worden, o,
mijn God.. .
- Lezen en schrijven heeft hij geleerd, schriften volgeschreven, en dan
zo te eindigen.
nu zagen ze het allemaal
keek
Uit het raampje van de leren koets
iemand met een gezicht als van een dode, dat zo van een oude ikoon weggelopen scheen, naar de rook en de omhoog kringelende vlammen..
— Kijk eens, hoe zijn ogen fonkelen, om bang van te worden!.
- Het hoort niet, dat de patriarch een terechtstelling bijwoont. .
- Mensen verbranden ze om hun geloof... En dan noemen zij zich nog
herders.
Luid en zonder vrees had Owdokim dat gezegd. .. Allen, die in de buurt
stonden, gingen wat opzij. Alleen Joeda en de Zigeuner bleven staan...
Met zijn krukken tegen de grond stotend, ging hij verder:
- Wat hindert het, dat hij een ketter is... Hij gelooft, zoals hij meent,
dat het moet... Ons geloof lijkt hem wellicht niet. .. En daarvoor wordt
dat is ons leven.
hij verbrand. Martelingen en folteringen
De reusachtige brandstapel loeide en knetterde, rookwolken en een
regen van vonken. Sommigen meenden door de vlammen te zien, dat de
Duitser zich nog bewoog. De koets verwijderde zich in draf. De menigte
verstrooide zich langzaam. Joeda zei herhaaldelijk:
- Laten we gaan, Owdokim.. .
- Neen, neen, jongens... (Zijn ogen lachten, maar zijn schoon rood gezicht, dat er pasgewassen uitzag, was geheel vertrokken van het huilen,
zijn geitesikje trilde.) Er is geen gerechtigheid te vinden... Herders en
bevelhebbers, de tollenaren met zakken, die rinkelen van het goud, allen
dragen de gewaden van hun woede... Vlucht, makkers, gefolterden,
gebrandmerkten, geradbraakten, vlucht zonder je te bezinnen naar de
bossen.
Het duurde lang voor het hun gelukte Owdokim te bewegen mee te gaan.
Met zijn drieën sloegen ze een steeg in en gingen een kroeg binnen.
.

..

.
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* 10 *
Eindelijk hield de Zigeuner dan een lepel in zijn hand. Deze trilde, toen
hij de magere koolsoep, die op een stuk brood drupte, naar zijn mond bracht.
Hij was erg bang geweest, dat zij hem niet mee de kroeg in zouden nemen.
Onderweg had hij zijn leven bejammerd en met zijn wanten in zijn ogen
gewreven. Handig als een kakkerlak bewoog Owdokim zich op zijn krukken
naast hem voort. Bij de poort vroeg hij plotseling:
- Heb je verstand van stelen?
- Als we het samen doen, ben ik zelfs bereid met een werpkogel het bos
in te treken.. .
- Kijk eens aan, jij bent een reuze kerel...
- Wie denk je eigenlijk, dat we zijn? vroeg Joeda.
De Zigeuner werd bang: „Ze willen me kwijt." Weemoedig keek hij naar
de poort, naar de sneeuwhoop op de scheefgewaaide binnenplaats, die door
het spoelwater geheel verijsd was, naar de met bastmatten beklede deur,
waar zo'n heerlijke etenslucht uitkwam, dat hij er duizelig van werd. Hij
zei zacht:
- Volkomen rechtschapen mensen... Ook als jullie steelt, dan doen
jullie het uit nood en niet uit eigen beweging... De helft van ons volk
vlucht momenteel naar de bossen. Beste mensen, jaag me niet weg, geef me

iets te eten.

..

- Waarde heer, soms hebben wij medelijden, soms zijn wij ook meedogenloos, zei Owdokim. Kijk! en zijn beide krukken in de linkerhand nemend, zei hij dreigend tegen hem: Wie zich bij ons aansluit, kan
niet meer terug. Joeda, liefje, hoe staat het met de verdienste?
Joeda haalde een geldbuidel uit zijn zak, schudde een paar koperen
munten in zijn hand. Met zijn drieën telden zij de gestolen munten. Owdokim zei opgewekt:
De vogels zaaien niet en zij oogsten niet, maar toch voedt de Heer
hen. Veel hebben we niet nodig, alleen wat eten... Kom mee, eenoog.. .
In een hoek van de kroeg namen ze plaats. Het licht van de talkkaars
drong hier nauwelijks door. Het was druk. Sommigen, die al te diep in het
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glaasje hadden gekeken, zaten daar met losgeknoopte, doorzwete korte pelzen en maakten lawaai, anderen lagen op de banken te slapen. Owdokim
bestelde een halve fles brandewijn en een schaal koolsoep. Toen men het
gevraagde gebracht had, sloeg hij met zijn lepel op de tafel:
- Eet, eenoog, het is een gave Gods.. .
Hij nam een slok uit de fles en kauwde snel als een haas. Zijn ogen
lachten verstolen:
- Jongens, ik zal jullie een sprookje vertellen. .. Goed? Er waren eens
twee mensen. De een was een vrolijke Frans, de ander een zuurpruim...
De vrolijke was arm, alles wat hij bezat, hadden de bojaren, de diaken en
de rechters hem afgenomen, zij hadden hem voor zijn streken flink te pakken gehad en aan de wipgalg zijn rug gebroken, zodat hij helemaal krom
liep... Goed... De zuurpruim was een bojarenzoon, een rijke kerel, een
gierigaard... Zijn personeel, dat hij honger liet lijden, was weggelopen.
De binnenplaats was overwoekerd door onkruid... De hele dag lang zat
hij op zijn kist met goud en zilver... Zo verliep hun beider leven. De
vrolijke Frans had niets, waste zich met morgendauw, sloeg een kruis voor
een boomstronk en als hij honger voelde, stal hij of vroeg in Christus'
naam om een aalmoes: mensen, die zelf niets hebben, geven altijd, die
begrijpen iemand... En zo trok hij van huis tot huis, schertste en verkocht
grapjes en voor hij er erg in had, was de dag om. De zuurpruim echter
dacht er voortdurend over, hoe hij moest verhinderen, dat hij zijn geld kwijt
zou raken. En doodsbang was hij, beste vrienden, voor de dood. Ach, voor
een rijk man is het verschrikkelijk te moeten sterven. .. En hoe meer
schatten hij vergaard heeft, des te zwaarder valt hem het sterven... Kaarsen van een poed zwaar plantte hij neer voor de heiligenbeelden en prachtige sieraden voor de ikonen offerde hij aan de kerk, en steeds hoopte hij,
dat God zijn sterfuur zou uitstellen. . .
Owdokim lachte, dat zijn baard op de tafel danste. Hij stak zijn lange
arm uit, nam een lepel koolsoep, kauwde als een haas en vervolgde:
Maar het was juist deze rijke man, die de vrolijke Frans in het ongeluk stortte en hem al zijn bezit afnam... Op een dag sloop de vrolijke
diens huis binnen en had een knuppel bij zich... Hij was gekomen om te
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stelen... Hij doorzocht de kamers en plotseling zag hij : daar lag de rijke
en sliep op een bank, waaronder de kist stond. Maar die had de vrolijke
niet gezien. Hij trok de rijke aan zijn haar en zei: „Je hebt mij destijds tot
op het hemd uitgeplunderd, geef me tenminste een kleinigheid opdat ik
wat kan gaan eten..." De rijke vreesde voor zijn leven, maar het speet hem
ook van zijn geld. Hij zei, dat hij geen stuiver bezat... Toen greep de vrolijke naar zijn knuppel en sloeg er op los, nu eens op zijn rug dan weer op
zijn snuit..." (Joeda liet zijn tanden zien en mekkerde van genoegen.)
Genoeg, zei hij, toen hij hem zolang geslagen had, dat hij zelf moest
lachen, genoeg, morgennacht kom ik terug. Leg dan een muts vol geld voor
me klaar.
De rijke was niet dom en schreef naar de tsaar. Die stuurde hem wachters... Maar de vrolijke was een uitgeslapen jongen... Hij overtroefde de
wacht, sloop het huis van de rijke binnen en trok hem aan zijn haar: „Heb
je het geld klaar?" De rijke beefde over zijn hele lichaam en zwoer bij
hoog en bij laag, dat hij geen stuiver had. De vrolijke greep zijn knuppel
weer en sloeg er zo heftig op los, dat de rijkaard horen en zien verging...
, Genoeg voor vandaag, zei de vrolijke, morgen kom ik terug, zet dan
een hele kist met geld voor me klaar..."
- Dat was rechtvaardig, zei de Zigeuner.
- Die had zijn portie beet, lachte Joeda.
- Goed... Ditmaal stuurde de tsaar een heel regiment om de rijke te
beschermen. .. Wat nu? De vrolijke was een slimme vos. Hij trok een
strelitzenuniform aan, ging naar het huis van de rijke en vroeg: „Wachters, wiens bezit bewaak jullie daar?..." De wachters antwoordden: „Van
de rijke, op bevel van de tsaar..." „Krijgen jullie daar veel voor?. .." De
wachters zwegen... „Dan zijn jullie ezels, meende de vrolijke, want
jullie bewaakt een andermans bezit, zonder dat je er iets voor krijgt. De
rijke verrekt op zijn goud, als een hond op het hooi en jullie gaan met lege
zakken naar huis. .." Tenslotte kreeg hij de soldaen zo ver, dat zij de
sloten van de wijnkelders en voorraadskasten rukten, zich zat aten, zich een
roes dronken, en natuurlijk ergerden zij zich over de hun aangedane belediging. 's Nachts braken zij de kamerdeur open en zagen daar de rijke
,
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zitten op de geldkist, bevend over zijn hele lichaam, bont en blauw geslagen en helemaal besmeurd. Onze handige strelitz pakte hem bij zijn haren
en zei: „Je hebt mij, toen ik je vroeg om wat me toekwam, het niet willen
geven, nu zul je alles moeten geven." En hij duwde hem in de armen van
de soldaten, die hem aan stukken scheurden. De vrolijke nam zoveel, als
hij voor zijn onderhoud nodig had en ging zijns weegs.. .
Aan de tafel, waar Owdokim zat te vertellen, waren ook andere mensen
komen luisteren en knikten instemmend. Een van hen, die misschien dronken was of misschien ook niet bij zijn verstand, zat voortdurend te snikken,
sloeg de handen ineen en greep naar zijn kale hoge voorhoofd... Toen hij
eindelijk aan het woord kwam, haastte hij zich zo, dat het speeksel rondspatte en niemand er iets van begreep. .. De mensen lachten:
- Koezma heeft lang met bojaren omgegaan... Die hebben hem zijn
verstand door het achterpoortje gedreven.. .
De waard snoot de kaars op de tapkast, zodat men elkaa r weer kon zien
lachen... Koezma had een gezicht met een stompe neus, een ruige baard,
was helemaal opgezet en scheen al dagenlang aan een stuk door te drinken.
Behalve een broek en een gescheurd hemd zonder gordel had hij niets aan
zijn lichaam.
- Zelfs zijn kruis heeft hij verdronken.
- Hij hangt hier al een hele week rond.
- Waar zou hij heen moeten op blote voeten en met deze kou.
- Mijn verdriet is het verdriet van het hele volk, kijk hier! schreeuwde Koezma en greep naar zijn broek, de handtekening van bojaar Trojekoerow ! In een oogwenk liet hij zijn broek zakken en toonde zijn
gezwollen achterwerk vol blauwe en bloedige strepen. Een daverend
gelach barstte los. Zelfs de waard snoot opnieuw de kaars met zijn vingers
en boog zich over de tapkast. Koezma haalde zijn broek weer op:
- Hebben jullie wel eens gehoord van de smid Koezma Zjemow?.
Mijn smidse was bij de Warwara-kerk. Vijftien jaar heb ik die gehad.
Smid Zjemow! Tot nu toe is er geen dief geweest, die mijn slot wist te
forceren... Tot in Rjazan kun je mijn sikkels vinden. Van wie is die zeis?
Van Zjemow... Door de harnassen van mijn hand ging geen kogel heen.. .
.

.

..
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Wie beslaat paarden? Wie trekt vrouwen en mannen de kiezen? Zjemow.. .
Wisten jullie dat?
- Dat wisten we, dat wisten we,
riep men lachend tegen hem, —
maar vertel verder.. .
- Maar dat Zjemow 's nachts niet slapen kon, dat wisten jullie niet.. .
(Hij greep nar zijn kale schedel.) Zjemow heeft een drieste kop. In een
ander land zou men mij gevierd hebben. Maar hier kan ik met mijn verstand varkens gaan voeren... Jullie zult nog wel eens aan mij denken!.
(Hij balde zijn zware vuist, en hief deze dreigend op naar het uit vier
ruitjes bestaande raam, waarbuiten de winternacht heerste.) Op jullie graven zullen brandnetels woekeren. .. Maar Zjemow zal nog lang in de berinnering voortleven.. .
- Zeg, Koezma, waarom hebben ze je geranseld?
- Vertel het ons... wij zullen niet lachen.
Verbluft, als had lij zijn toehoorders niet eerder opgemerkt, bekeek
Zjemow de vettig glimmende neuzen, de verwarde baarden, de opengesperde monden, gereed in een woest gelach los te barsten, de dozijnen ogen
begerig om iets te zien. Het was hem aan te zien, dat alles voor zijn ogen
verzwom en vervloeide.. .
- Mannen. Afgesproken hè, jullie lachen niet... Mijn ziel doet me
pijn.. .
Lang zocht hij in zijn buideltje en haalde een opgevouwen papier te
voorschijn. Hij vouwde het open en legde het op tafel. (De kaars van de
tapkast werd erbij gehaald.) Hij drukte zijn nagel op het papier, waar
twee vleugels getekend waren, die veel weghadden van vleermuisvleugels en
voorzien waren van lussen en hefbomen. Zijn gezwollen wange n blies hij
nog meer op.
- Een prachtig en wonderbaarlijk mechanisme,
zei hij hoogmoedig.
Micavleugels, ieder drie el lang en één el en twaalf duim breed... Zij
bewegen zich als bij een vleermuis, maar met behulp van hefbomen, die
door de druk van de voeten en ook van de handen in beweging gebracht
kunnen worden... Voor mij staat vast, dat de mens kan vliegen. Ik smeer
hem naar Engeland. .. Daar maak ik deze vleugels... Zonder ongelukken
..
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spring ik dan van een kerktoren... De mens zal vliegen als een kraanvogel!
(Weer wierp hij een razende blik naar het beslagen venster.) Trojekoerow
heeft zich verrekend, de bojaar!. .. God heeft de mens als kruipende worm
voortgebracht, maar ik zal hem leren vliegen. . 11
Owdokim boog zich naar hem toe en klopte hem vriendschappelijk op
de schouder:
- Vertel alles nu eens in de goede volgorde, vriendje, wat men je aangedaan heeft?
- Koezma fronste zijn wenkbrauwen en snóof :
- Ik had ze te zwaar gemaakt, ik had me leen beetje verrekend... Ik
ben een arm mens... Ik had eerst een paar kleine vleugels gemaakt van
wat ik ter beschikking had, van boomschors, van leer... Van mijn huis af
ben ik tegen de wind in op de binnenplaats gesprongen en ze hebben me
vijftig pas ver gedragen... Ik was vol vuur... Iemand gaf mij de raad om
naar de strelitzenkanselarij te gaan. Daar riep ik: help. .. Ze pakten mij
ei wilden me natuurlijk een pak slaag geven... Nee, zei ik, sla me niet,
maar breng me naar de bojaar, ik moet hem spreken over een belangrijke
staatsaangelegenheid... Men bracht mij dus bij hem... Daar zat hij, de
satan Trojekoerow met een snuit, die je hem in geen drie dagen kunt volschijten... Ik zei hem: ik kan vliegen als een kraanvogel, geef me
vijfentwintig roebel, lever me mica, en binnen zes weken zal ik vliegen.. .
Hij wou me niet geloven... Ik zei, stuur een diaak naar mijn binnenplaats en ik zal mijn kleine vleugels demonstreren. Met deze vleugels voor
de ogen van de tsaar te vliegen zou niet passend zijn. Hoe hij zich ook in
bochten wrong, hij kon er niet onder uit. Allen hadden mij immers om
hulp horen roepen... Hij schold me uit, trok me aan mijn haren, liet me
zweren bij het evangelie, dat ik hem niet bedroog. Hij gaf me achttien roebel... Nog voor de termijn verstreken was, had ik de vleugels klaar. . .
Maar zij waren te zwaar... Pas hier in de kroeg is het me duidelijk geworden... Toen ik dronken was, werd het me pas duidelijk!... Mica deugt
er niet voor, ik had perkament moeten nemen, en dan gespannen op een
houten raam. Ik ging met mijn vleugels naar het Kremlin om ze daar te
proberen... Het vliegen ging natuurlijk niet, mijn hele snuit is kapot.. .
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Ik zei tegen Trojekoerow: de proef is mislukt. Geef me nog vijf roebel en
dan mag je mijn hoofd afslaan, als ik niet zal vliegen. Maar de bojaar
geloofde er niets van: dief, schreeuwde hij, oplichter! Ketter! Wil je wijzer
zijn dan God?... Hij beval me in zijn bijzijn tweehonderd stokslagen
te geven. Tweehonderd stokslagen broeders, tot de laatste toe heb ik
moeten ondergaan, ik heb alleen met mijn tanden geknarst... Bovendien beval hij, om de achttien voorgeschoten roebels terug te krijgen,
mijn smederij, gereedschap en hof te verkopen... Wat kan ik nu anders
doen, arm en berooid als ik ben, dan met een slagkogel het bos in te
vluchten?
Dat is het enige, arme kerel, zei Owdokim zacht, maar duidelijk
verstaanbaar.
Koezma Zjemow sloot zich bij de bende van Owdokim aan. Zij kochten
op de rommelmarkt viltlaarzen en een kiel voor hem. Ze zwierven nu met
zijn vieren door Moskou, scharrelden op markten, hielden zich voor badhuizen op, en doken in de nauwe steegjes van de Kitai-stad. Joeda hield
zich met zakkenrollen bezig. De Zigeuner hadden ze geleerd zijn oog zo
te verdraaien, dat de oogappel op een afschuwelijke manier onder het
ooglid naar voren kwam, en daarbij zong hij dan klaagliederen. Koezma
kreeg een touw om zijn hals en Owdokim leidde hem rond als krankzinnige, die over zijn hele lichaam trilde : „Een milde gave voor een krankzinnige uit de weg, uit de weg, lieve mensen, pas op, dat hij zich niet op

.

jullie stort..." Zo haalden ze hun kost op, en er bleef zelfs nog over voor
een fles drank. Het kostte veel moeite en nog meer angst, omdat er een
keizerlijke oekaze was verschenen, dat al dergelijke mensen gepakt moesten worden en naar de kanselarij van justitie gebracht.
De vastentijd liep ten einde. De lentezon rees steeds hoger boven Moskou. Door de hete stralen begon het te druppen, te dooien en te stinken.
De met mest vermengde sneeuw knerste niet meer onder de sleeijzers. Op
een avond zei Owdokim in de kroeg:
Zou het geen tijd zijn, jongens, om weg te trekken... Hier is niemand,
die om ons zal treuren.... Wij zullen alleen wachten tot de straten weer
droog zijn. Dan gaan we de wijde wereld in...
286

Joeda wilde hem tegenspreken:
- Onze groep is te klein, we hebben geen wapens, we zullen in de
bossen van honger omkomen.. .
- Voor we opbreken,
zei Owdokim,
zullen we nog een stout
stukje uithalen... (Verschrikt keken de anderen hem aan.) We zullen ons
alles verschaffen, wat we nodig hebben. Al ons lijden weegt niet op
tegen deze ene zonde... En als ze toch zwaarder mocht wegen, dan betekent
het, dat er ook in de Schrift geen rechtvaardigheid is. .. Geen angst,
duifjes van me, ik neem alles voor mijn verantwoording.

In het voorjaar begon het,
voor de kat een plezier, voor de muizen
de tranen. Twee koningen verklaarden elkaar de oorlog: de Poolse koning
en de koning van de Residentiestad Pressburg. De koning van Pressburg
kreeg de speeltroepen, het Boetyrski-regiment en het regiment van Lefort
tot zijn beschikking, en de Poolse koning de beste strelitzentroepen:
de regimenten van Stremjanny, Soecharew, Zickler, Krowkow, Netsjajew, Doerow, Normatski en Rjazanow... Koning van Pressburg werd
Fjodor Joerjewitsj Romodanowski onder de naam van Fridericus,
koning van Polen Iwan Iwanowitsj Boetoerlin, een drinker, een boosaardig
en omkoopbaar mens, maar daar waar het er om ging de avond vrolijk
door te brengen en de boel op stelten te zetten, daar was hij op zijn plaats.
De Valkenhof op het Semjonowskoje-veld werd hem als residentie toegewezen.
Aanvankelijk meende men met de bekende grappen van Peter te doen
te hebben. Maar er ging geen dag voorbij, of er kwam een nieuwe oekaze,
de een nog verontrustender dan de andere. Bojaren, kamerheren en bedienden kregen een rang toegewezen aan een van beide hoven. Peter verloor de
grenzen der betamelijkheid uit het oog. Vele bojaren voelden zich beledigd:
in hun familiekronieken hadden zijn nooit gelezen, dat men met waardigheden aan het hof de spot dreef... Zij wendden zich tot tsaritsa Natalja
Kirillowna om zich voorzichtig over haar zoon te beklagen. Zij sloeg haar

287

poezelige handen ineen, maar het drong niet tot haar door. Lew Kirillowitsj
zei geërgerd: „Wat kunnen we er aan doen, we hebben een oekaze van
Zijne Majesteit ontvangen met zijn zegel eraan... Ga zelf naar hem toe en
vraag, of hij het in wil trekken." Maar daarvoor pasten zij. Zij meenden,
dat de zaak wel met een sisser af zou lopen... Maar Peter zette door. Bij
menige bojaar drongen plotseling soldaten binnen en bevalen hem krachtdadig zijn staatsiegewaad aan te trekken. Dan brachten zij hem naar Preobrazjenskoje voor narrendiensten... De oude vorst Priïmkow-Rostowski
sloeg de schrik in de benen, zodat hij niet lopen kon. Enkelen wendden
ziekte voor, maar niets hielp. Er was geen ontkomen aan. Men moest zich
de smaad en de schande laten welgevallen...
In Pressburg, al van verre waren de achthoekige, van balken opgebouwde torens, de met plaggen bedekte wallen en de opgestelde kanonnen
en de witte tenten erom heen te zien, zou een Rus zijn verstand kunnen
verliezen. Het had allemaal iets weg van een dwaze droom, niemand wist,
of het een spel was of niet, alles leek serieus gemeend. In de kleurige zaal
zat op de gouden troon onder een frambozekleurig baldakijn koning Fridericus met een koperen kroon op zijn hoofd, een witzijden met sterren
bezaaid kleed aan, om de schouders een met hazebont gevoerde mantel,
rinkelende sporen aan zijn zware laarzen, een tabakspijp tussen zijn tanden... Zijn fonkelende ogen stonden niet naar een grapje. Maar als je
goed keek, zag je, dat het Fjodor Joerjewitsj was. Het was jammer, dat

men niet eens flink kon spuwen. Zinowjew, een lid van de staatsdoema,
had van walging inderdaad gespuwd, maar dezelfde dag werd hij van
alle waardigheden vervallen verklaard en op een boerenkar weggevoerd,
verbannen... Natalja Kirillowna moest in eigen persoon naar Preobrazjenskoje rijden om zijn begenadiging en verlof tot zijn terugkeer te bewerkstelligen.. .
Maar tsaar Peter, —hierover kon men de handen ineenslaan, liep
zonder rang of titel rond in een gewone soldatenmantel. Ging hij op de
troon van Fridericus toe, dan deed hij een knieval en die 'duivelse koning
schreeuwde hem zo nu en dan aan als een gewone soldaat. De bojaren e n
kamerheren zaten te beraadslagen in het narrenverblijf, ontvingen gezanten
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en keurden Pressburgse oekazen goed, zich de haren uittrekkend van
schaamte... 's Nachts vonden er drinkgelagen plaats in het paleis van
Lefort, waar een andere heerser, de vorst van de nacht die goddeloze
boerenkinkel, voor wiens aanblik alleen men zich al schaamde, Nikita
Zotow, de allerzotste vorst en paus van Koekoe] , regeerde.
Bovendien wellicht om het land volledig ten gronde te richten en op
raad van die vervloekte buitenlanders had men een duizendtal klerken
en schrijvers, die jong waren, uit de Moskouse kanselarijen laten komen,
bewapend, op paarden gezet en meedogenloos het soldatenhandwerk bijgebracht.
Fridericus zei in de doema:
Spoedig zal iedereen aan de beurt komen... Niet lang meer zullen
ze als kakkerlakken in spleten huizen. Ze zullen allemaal onze soldatenkost te proeven krijgen.
Peter, die bij de deur stond (hij waagde het niet in tegenwoordigheid van
de koning te gaan zitten) , lachte luid bij deze woorden. Fridericus stampte
woedend met zijn laars, zodat de spoor rinkelde, de tsaar hield zijn
mond... Op dit ogenblik had men in tranen moeten uitbarsten en, alle
zonden indachtig, zich gezamenlijk smekend aan de voeten van de tsaar
werpend: „Sla ons het hoofd af, folter ons, raas, wanneer gij het niet zonder
vermaak kunt stellen... Maar in welk een afgrond stoot gij, erfgenaam
van de Byzantijnse imperatoren, het Russische land... Doemt achter je
schouders niet al de schaduw van de antichrist op?... Maar het ontbrak
hun aan moed en zij zeiden geen woord.
Aan het hof van de Poolse koning, Wanjka Boetoerlin, in Semjonowskoje,
ging het net zo toe. Alleen hoefde men zich daar niet zo aan te stellen, de
dienst was rustiger: de bojaren en kamerheren zaten in het narrencollege
op banken langs de muren en gaapten achter hun mouwen tot het blauwe
schemerlicht van de vallende avond door de kleine raampjes drong en reden dan naar Moskou om daar t e overnachten. De koning, „Wanjka Kaïn",
probeerde uit kwaadaardigheid en overmoed allen te dwingen Pools te
spreken, maar hij zag geen kans de koppigheid der bojaren te breken en
.
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omdat hij ook zelf het spel met hen zat was, liet hij ze maar slapen, zoveel
als ze wilden.
Voor men nog de tijd had gehad aan de 'situatie te wennen, kwam er al
weer een nieuwe verrassing: nauwelijks hadden de bossen zich in een
groene sluier gehuld, of Boetoerlin zond een gezant naar koning Fridericus
om hem de oorlog te verklaren en rukte met leger, tros en bojaren op naar
Pressburg. Slecht gestemd gingen de strelitzen op mars, het was zaaitijd,
iedere dag was kostbaar en nu had de duivel de tsaar dit spel ingeblazen.
Zij hadden bevel de belegering volgens alle regels van de kunst door te
voeren, schansen opwerpen, loopgraven aanleggen, en stormlopen. Het
bleek een inspannend spel. Er werd geen kruit gespaard. Men schoot uit
mortieren met aarden potten, die als bommen ontploften. Vanuit de
vesting stortte men modder en met mest vermengd water over de hoofden
van de aanvallers, duwde ze terug met staken, waarbij brandend werk aan
de uiteinden was bevestigd en hakten met botte sabels op hen in. Men
verschroeide hun gezichten, stak hun de ogen uit en brak hun de beenderen.
Het kostte niet veel minder geld dan een echte oorlog. Het duurde weken
lang, het hele voorjaar. In de gevechtspauzes richtten de beide koningen met Peter en diens gunstelingen drinkgelagen aan.
De zomer verstreek. Boetoerlin, die Pressburg niet had kunnen nemen,
trok zich ongeveer dertig werst in het bos terug en verschanste zich daar.
Nu was het Fridericus, die tot de aanval overging. Strelitzen, door een
dergelijk leven verbitterd, sloegen erop of het menens was. Er vielen tientallen doden. Generaal Gordon kreeg een aarden pot uit een mortier tegen
zijn hoofd en bracht er ternauwernood en pas na een lang ziekbed het leven
af. Peter had zijn gezicht en wenkbrauwen verbrand en liep rond met een
hoofd vol pleisters. Het halve leger werd door buikloop geplaagd. Pas toen
al het kruit verschoten was, alle wapens kapot en de uniformen van de
soldaten en strelitzen in flarden aan hun lijf hingen, pas toen Lew Kirillowitsj met een brief van de oude tsaritsa in het legerkamp arriveerde en
hem met tranen in de ogen smeekte geen geld meer te vragen, omdat de
schatkist toch al leeg was, gaf Peter toe, -- en de koningen gaven de troepen bevel naar hun kwartieren terug te keren.
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Onder het volk werd veel gepraat over deze oorlogsspelletjes: ,.,Het is
duidelijk, dat men zoveel geld niet alleen verspilt om zich te amuseren,
Hier steekt meer achter. Peter is nog jong en onnozel, wat men hem
aanpraat, dat doet hij... Er is waarschijnlijk iemand, die bij deze enorme
geldverknoeierij zijde spint."
* 12 *

Het leven was triest en vervelend geworden. Sofia had de grote en kleine
potentaten min of meer in toom weten te houden, maar nu werd de gewone
man totaal uitgekleed. De rechtsspraak was niet onpartijdig, alles was
corrupt en staatseigendommen werden verduisterd. Velen verdwenen in de
bossen en leefden van roof. Anderen ontvluchtten dit vervloekte leven in
de verlaten wildernis aan de rivieren in het noorden om niet de drukkende
last te hoeven torsen van wojewoden, landheren, diaken, klerken en rechters, die alien gevoed moesten worden en die hen spottend met alle wetten,
meedogenloos uitzogen. Daar in het noorden leefden zij in vergetelheid en
de rivier en het bos zorgden voor hun levensonderhoud. Zij bewerkten de
open plekken in het bos en zaaiden gerst. Hun huizen trokken zij op van
eeuwenoude dennen, op palen, ruim en wijd uit elkaar, boerenpaleizen.
Van hun voor altijd verlaten geboortegrond brachten zij alleen sprookjes,
heldenzangen en weemoedige liederen naar deze eenzaamheid mee. Zij
geloofden aan huis- en bosgeesten. Om te bidden gingen zij naar de strenge
oudgelovige kluizenaars, die hun meelpap met bosbessen als avondmaal
reikten. „In de wereld regeert de antichrist, zeiden de kluizenaars, —
alleen zij zullen gered worden, die voor de tsaar en de patriarch gevlucht
zijn ...
Het kwam echter ook voor, dat de dienaren van de antichrist tot deze
verlaten wildernis, tot deze uithoek doordrongen om de weerspannigen en
morrenden op te sporen. Dan verlieten de boeren met vrouw en kinderen
huis en hof en verzamelden zich op het erf van een kluizenaar of in de
kerk en schoten op de soldaten, of als ze niets hadden om mee te schieten,
bepaalden ze zich tot schelden en weigerden te doen, wat hun bevolen werd.
19*
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Teneinde echter niet in handen van de soldaten te vallen, verbrandden ze
zichzelf in huis of kerk onder luid gejammer en het aanheffen van
klaagzangen...
Lichtzinniger mensen die door gebrek en dwang de bossen in gevlucht
waren om het rovershandwerk te bedrijven, trokken langzamerhand daarheen, waar het warmer was en waar meer te eten was, aan de Wolga en
aan de Don. Maar ook daar speurde men nog de Russische geest, drongen
oekázen van de tsaar door, streden rechtgelovige popen, en velen trokken,
tot gewapende benden aaneengesloten, nog verder naar Dagestan, naar
Kabarda, over de Terek, of onderwierpen zich aan de Turkse sultan en trokken naar de Tataren op de Krim. In het zonnige zuiden vervloog het geloof
aan sombere huisgeesten en vertrouwde men meer op een kromme sabel en
een goed paard.
Onvriendelijk en ongastvrij was het Russische land erger dan welke
bittere knechtschap ook, in de loop van duizend jaar door bastschoenen
vertrapt, door verbitterde boeren met de ploeg omgewoeld, bedekt met de
as van verwoeste dorpen en vergeten graven. Een eindeloze wildernis.

* 13 *

- Vadertje, wat is er aan de hand? Het luiden klinkt anders.. .
- Wat bedoel je met anders?.. .
-- Ach, vadertje, anders... Tegenwoordig luiden ze altijd langzaam,
maar dit. .. Vadertje, als er maar niets gebeurt, zouden we niet maar liever
weggaan...
-- Hou toch op, domme gans.. .
Browkin, Iwan Artemjitsj (de mensen waren allang vergeten, dat ze hem
eens Iwasjka genoemd hadden), stond voor de deur van een oud kerkje in
de Mjasnitskaja. Zijn korte nieuwe schapepels, met blauw laken overtrokken, zat hem als gegoten, de nieuwe viltlaarzen kwamen zo van de leest,
de nieuwe wollen das had men zo stevig om zijn hals gebonden, dat hij
zijn hoofd nauwelijks kon bewegen. Er stond een doordringende wind, die
hem in het gezicht sneed. Kletterend joegen de hagelkorrels door de donkere
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straat en hoopten zich op in de bevroren karresporen. Voor de winkels
stonden veel mensen en luisterden : op alle kerktorens luidden de kleine
klokken, een onregelmatig, onharmonisch gelui, net of de klokken ontstemd waren en maar wat deden.. .
Sanjka Browkin (zij was bijna achttien jaar), goed gekleed, knap, mollig, een lief toekomstig bruidje, trok haar vader weer aan zijn mouw en
wilde weg: zij kwam zelden in Moskou, maar iedere keer, als zij er kwam,
bonsde haar hart en was zij bang in het gedrang omvergelopen te worden.
Vandaag was zij met haar vader meegekomen om dons voor de donsbedden, haar toekomstige bruidschat, te kopen. De huwelijksbemiddelaarsters
lieten Browkin geen ogenblik met rust. Maar hoe verder Iwan Artemjitsj
het bracht, des te hogere eisen stelde hij. Zijn zoon Aljosja was reeds
hoofdkanonnier en stond bij de tsaar goed aangeschreven. De rentmeester
van Wolkow was een geregelde gast op de nieuwe, welvarende boerderij
van Browkin. Iwan Artemjitsj had bij Wolkow weiland en akkerland gepacht. Hij handelde ook in hout. Voor kort had hij een molen laten bouwen.
Zijn vee vormde nu een eigen kudde. Hij leverde het gevogelte voor de
keizerlijke keuken in Preobrazjenskoje. Alle dorpsbewoners maakten een
diepe buiging voor hem en staken bij hem in de schuld. Tegenover Bommigen was hij
i^ tegemoetkomend, tegenover anderen weer niet, een tiental
boeren werkten al bij hem als horigen.
— Waar wachten we eigenlijk op? -- vroeg Sanjka.
Op dat ogenblik liep de roodbaardige pope Filka (hij was de laatste
tien jaar zo dik geworden, dat zijn met bont gevoerde priestergewaad bijna

knapte) op de kerkgangers toe. Hij duwde de tengere koster met zijn droefgeestige neus voor zich uit:
- Schiet op, vervloekte pijenkapstok, vooruit Beëlzebub.
De koster struikelde, greep zich aan de voorhang beet en begon de
deuren open te sluiten. Filka gaf hem een stomp:
--- Je handen trillen, onverbeterlijke dronkaard... Gisteravond al,
gisteravond, gisteravond (en daarbij stompte hij de koster steeds tegen zijn
bochel) heb ik je al gezegd: luid de klok. .. Door jouw schuld zou ik nog ter.
g
verantwoording geroepen worden.. .
..

293

De koster wrong zich door de halfopen ijzeren deur en beklom de klokketoren. Filka bleef voor de deur staan. Iwan Artemjitsj met aan beide
handen nieuwe leren wanten nam zijn muts af en maakte een plechtige
buiging.
- Wat voor een feestdag is het vandaag toch? Mijn dochter en ik zijn daar
nog niet achter... Wees zo vriendelijk, vadertje, om het ons te zeggen.
kneep zijn ogen dicht voor de wind, die de sneeuwkristallen opjoeg
en zijn baard heen en weer deed wapperen, en zei terwijl hij de straat
inkeek luid, zodat allen het konden horen:
- De antichrist komt.
Iwan Artemjitsj' knieën knikten in zijn nieuwe viltlaarzen. Sanjka greep
naar haar borst, sloeg een kruis en verbleekte. Ze begreep alleen, dat er
iets vreselijks te gebeuren stond. Vanaf de Mjasnitskaja-poort kwam een
schreeuwende menigte aangolven. Een wild gefluit en een woest geschater
woei over. De mensen, die daar stonden, keken zwijgend toe. De winkels
werden gesloten. Overal vandaan kwamen kreupelen en bedelaars aanstrompelen, gehuld in lompen, naakt tot hun middel en sidderend over hun
hele lichaam... Een grijze krankzinnige met rinkelende kettingen en ijzeren sloten op zijn borst schreeuwde: „Nebukadnezar ! Nebukadnezar!"
Iwan Artemjitsj sloeg de angst om het hart. Sanjka drukte zich met
haar hele lichaam, zachtjes kreunend, tegen het getraliede kerkraam onder
het altijd brandende lampje. Het meisje bestierf het van angst.
En daar zagen ze het ineens... Over de hele lengte van de straat naderden langzaam voertuigen die ieder door zes varkens werden getrokken.
Sleden bespannen met koeien, die men met teer had ingesmeerd en daarna
door de veren gerold, en lage tweewielige wagens met bokken en honden
ervoor, volgden. In de sleden, wagens, en karren zaten mensen met hoeden
van boomschors op, mantels van bastmatten aan, strolaarzen en wanten
van muizevellen. Sommigen droegen kleren van bonte lapjes, met staarten
en poten van katten omzoomd.
Zwepen knalden, varkens krijsten, honden blaften en de verklede mannen, allen met rode gezichten en dronken, miauwden en blaatten. In het
midden van de stoet trokken twee bonte paarden met berkerijs om de hals
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een gouden keizerlijke karos. Door de raampjes zag men achterin de jonge
pope Bitka, de drinkgenoot van Peter, zitten... Hij sliep met het hoofd op
de borst. Op de bok draaiden en keerden zich twee figuren : een man met
een lange neus, in een kostbare pels en een met pauweveren versierde kap
op het hoofd en aan zijn zijde een mollige, dikke vrouw, opgemaakt, de
wenkbrauwen zwart geverfd, zware oorringen, gekleed in sabelbont en een
brandewijnfles in de hand. De man was Jakow Toergenew, de nieuwe hofnar, een gewezen kamerjonker. van Sof ja, die de verbanning voor een narrenkap verwisseld had en de vrouw was Sjoesjera, een kostersweduwe.
Twee dagen tevoren waren Toergenew en Sjoesjera getrouwd en nu reed
men met hen zonder hen rust te gunnen van huis tot huis.
Achter de karos liepen de beide koningen Romodanowski en Boetoerlin
en tussen hen in de vorst en paus „Zijne Heiligheid Kir Janikita van Pressburg", met een blikken mijter op, een rode mantel om de schouders en
twee kruisgewijs vastgemaakte pijpen in de hand. Achter hen aan kwam
een dichte menigte bojaren en de hofhouding van beide koningen. Men herkende onder hen de Sjeremetews, Troebetskojs, Dolgoroeki's, Zinowjew en
Boborykin... Zo'n belediging had Moskou sedert zijn stichting nog niet
ondervonden. Het volk wees naar hen, verbaasde zich, zuchtte en was vol
angst. .. Sommigen ook gingen op de stoet toe en maakten een honende
buiging voor de bojaren.
Achter de bojaren kwam een schip op rollen. De masten bogen in de
sneeuwwind. Voor de paarden liep Peter in de uniform van een kanonnier.
De kin naar voren, rollend met zijn ogen, keek hij naar de menigte en
sloeg de trommel. De mensen durfden geen buiging voor hem te maken,
misschien was het wel verboden. Toen de krankzinnige Peter gewaar werd
en hem de trommel zag slaan, brulde hij weer: „Nebukadnezar!" maar
de toeschouwers trokken hem achteruit en lieten hem in de menigte verdwijnen. Op het schip stonden als Hollandse matrozen verkleed, Lefort,
Gordon, de snorrebaard Pamburg, Timmerman, en de pas tot kolonels
bevorderden Weide, Mengden, Krage, Bruce, Livingstone, Salm, Schlippenbach... Zij keken lachend op de menigte neer, trokken aan hun pijp en
trappelden van de kou.

295

Toen Peter het kerkje passeerde, gaf Iwan Artemjitsj Sanjka, die meer
dood dan levend was, een por en viel op zijn knieën. „Domme gans,
buig toch, fluisterde hij gehaast, dit gaat jou noch mij iets aan."
Pope Filka opende zijn mond en lachte daverend (de tsaar draaide zich
zelfs naar hem om) , hief lachend zijn armen op, keerde de stoet zijn rug
toe en liep zo met ten hemel geheven handen de kerk in.. .
De stoet was voorbij. Iwan Artemjitsj stond op en trok zijn muts diep
over zijn oren:
Tja,
zei hij nadenkend,
zeker... Ja... Toch. .. Ach, ach...
En op geërgerde toon tot Sanjka :
Nou, enfin !
Kalmeer een beetje.. .
Kom, we gaan dons kopen.. .
* 14 *

Men verbaasde zich erover, waar hij, dat duivelskind, die kracht vandaan haalde. Een ander, zelfs iemand, die ouder en sterker was, zou het
niet volgehouden hebben. Wel tweemaal per week werd hij dronken uit de
Duitse kolonie naar huis gebracht. Als hij vier uur geslapen had en bijgekomen was, dacht hij nog maar aan één ding wat hij voor een nieuw
tijdverdrijf zou kunnen uitdenken.
Met Kerstmis kwam het in zijn hoofd op, met de vorst-paus, de beide
koningen, de generaals en hofbojaren (die eerst door een strenge oekaze
gedwongen moesten worden mee te doen) , bezoeken af te leggen bij de

vooraanstaande families. Allen waren verkleed en droegen maskers. Tot
ceremoniemeester werd de Moskouse edelman Wasili Sokownin benoemd

—

die tot iedere gemeenheid in staat, een intrigant en grof in zijn mond was.
Hij kreeg de titel van „profeet" en trok een kapucijner-pij aan met een
spleet bij zijn achterwerk. In deze kerstweek moesten de voorname families
en vooral de vorstelijke en eerwaardige bojarengeslachten de ergste smaad
en schande over zich heen laten gaan. Fluitend en joelend drongen wel
honderd man de huizen binnen met gitaren, schalmeien en pauken in de
hand. De vrome heer des huizes rezen de haren ten berge, als hij al dit
gehops, gespring en deze grimassen aanzag. De tsaar herkende men aan
zijn lange gestalte, aan de kleding van een Hollandse schipper: een pof296

broek van grof laken, die tot de knie reikte, wollen kousen, klompen en een
ronde kap op het hoofd, zoals de Turken die dragen... Voor zijn gezicht
had hij een bonte doek gebonder of hij had een lange neus opgeplakt.
Muziek, gestamp, gelach. Het hele gezelschap stormde op de tafels af
en nam zonder op rang en waardigheid te letten plaats. Zij vroegen om
zuurkool, gebakken eieren, worsten, gepeperde brandewijn en dansmeisjes. .. Alles stond op zijn kop, in dichte wolken tabaksrook gehuld, dronk
men tot men onder tafel lag, maar de gastheer moest voor twee drinken. En
als hij niet meer kon, dan goot men hem de drank met geweld in zijn keel.. .
En hoe voornamer de heer des huizen was, des te dollere grappen verzon
men. Vorst Bjeloselski werd, als straf voor zijn stuursheid spiernaakt uitgekleed en met zijn achterwerk in een trog met kippeëieren gezet. Boborykin, die men om zijn dikheid tot mikpunt had gekozen, werd tussen twee
stoelpoten doorgewrongen, waar zelfs een mager mens niet doorgekomen
was. Vorst Wolkonski stak men een kaars in zijn achterwerk, en na deze
aangestoken te hebben, zong men in een kring om hem heen staand psalmen
tot niemand mee r kon van het lachen. Anderen werden met roet en pek
ingesmeerd en op hun hoofd gezet. De edelman Iwan Akakiëwitsj Mjasny
staken zij een blaasbalg tussen zijn billen en bliezen hem op wat hij niet
lang overleefde.
Deze maskerade en deze grappen waren zo moeilijk te dragen, dat velen
er zich in die dagen op voorbereidden als op de dood...
Pas toen het voorjaar kwam, herademde men. Peter was naar Archangelsk vertrokken. Ook dit jaar waren de Hollandse kooplieden van Leyden
en Hendrik Peltenburg gekomen. Ditmaal kochten zij dubbel zoveel in als
het vorige jaar. Van de regering geperste kaviaar, bevroren zalm, allerlei
soorten bont, vislijm, ruwe zijde, en als vanouds teer, hennep, linnen en
potas... Van de handwerkers namen zij Russische leerprodukten en bewerkte ivoren voorwerpen af. Lew Kirillowitsj, die van de vreemdeling
Marcelis een wapensmidse in Toela had gekocht, probeerde versierde
wapens te slijten, maar hij vroeg zulke hoge prijzen, dat zij er van af zagen.
Tegen het voorjaar waren er zes schepen volgeladen. Nu moest men
alleen nog wachten, tot de Witte Zee ijsvrij was. Onverwachts maakte Lefort
.
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(op verzoek van de Hollanders) tegen Peter de opmerking, dat het goed
zou zijn een uitstapje naar Archangelsk te ondernemen om eens in de gelegenheid te zijn echte zeeschepen te bekijken. .. Reeds de volgende dag
joegen langs de weg naar Wologda kwartiermeesters en koeriers met zendbrieven voor de wojewoden. Peter trok er heen met zijn bekende drinkmakkers de vorst .en paus Janikit, de beide koningen, Lefort en de bojaren
van de beide koningen, maar bovendien nam hij ook mensen mee, die ter
zake kundig waren staatsraad Vinius, Boris Golitsyn, Trojekoerow.
Apraksin, de zwager van wijlen tsaar Fjodor, en een vijftigtal soldaten
onder bevel van de flinke Aleksasjka Mensjikow.
Zij reden in koetsen naar Wologda. Buiten de stad reeds kwamen de
geestelijken en kooplieden hun tegemoet. Maar Peter had haast en nog dezelfde dag namen zij plaats in zeven grote roeiboten en voeren de Soechonj
af naar Oestjoeg Weliki en vandaar langs de Noordelijke Dwina naar
Archangelsk.
Voor de eerste keer zag Peter zulke uitgestrekte waterrijke stromen, en
dergelijke machtige, eindeloze bossen. Zo ver zij n blik reikte, strekte het
land zich uit, er scheen geen einde aan te komen. Sombere wolkenmassa's gleden langs de hemel. Zwermen vogels verhieven zich voor de schepen.
Toornige golven sloegen tegen de boorden, de straffe wind deed de zeilen
bol staan, de masten kraakten. In de kloosters langs de oever luidden de
klokken Maria Lichtmis in. Maar vanuit de bossen, verborgen achter struiken, volgden de waakzame ogen van de oudgelovigen de boten van de antic rist.
* 15 *

Op de met een kleed bedekte tafel flikkerden twee kaarsen. Marsdruppels vormden zich op de vers geschaafde houten muren. Op de heldere
plankenvloer zag men natte voetstappen van de ene hoek naar de andere,
van het venster naar het bed. Smerige schoenen, vol klei, lagen op de grond:
de ene in het midden van de kamer, de andere onder de tafel. Buiten in
het sterrenloze halfduister van de witte nacht ruiste een vreemde, vochtige
wind en sloegen de golven tegen de nabije oever.
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Peter zat op het bed. Zijn onderbroek was tot aan de knieën nat en zijn
blote voeten waren naar binnen gericht. Hij leunde met zijn ellebogen op
zijn knieën, steunde zijn smalle kin op de vuisten en staarde zonder iets te
zien naar het raam. Achter een tussenschot lagen de beide koningen om het
hardst te snurken. In het hele huis, dat men voor de aankomst van de
tsaar in allerijl op het Masejew-eiland had gebouwd, lagen de mensen in
rijen op de vloer in diepe slaap. Peter had ze die dag allemaal afgebeuld.. .
. .. Vandaag hadden ze bij het aanbreken van de dag Archangelsk in
zicht gekregen. Bijna allen waren voor het eerst in het noorden. Van het
dek zagen zij, hoe een nog nooit gezien morgenrood zich over de samengebalde donkere wolken uitgoot... Een zon van ongewone grootte kwam op
boven de donkere bosrand. De stralen gleden langs de hemel en vielen
als goud neer op de oever, op de stenen en de dennen. Voorbij een bocht
van de Dwina, waar de boten met forse slagen heenroeiden, dook een langwerpig gebouw op, dat op een vesting leek: de zes torens en bolwerken
waren door een palissade omgeven. Daar woonden de buitenlanders. In het
midden van het vierkant stonden schuren, heldere met dakpannen gedekte
huizen, en op de wallen houwitsers en mortieren. Langs de oever zag men
verspreid steigers op palen, houten kaden, afdaken boven stapels balen,
zakken en vaten. Rollen touw. Houtstapels. Ongeveer twee dozijn zeeschepen
lagen aan de steigers en nog driemaal zoveel op de stroom voor anker. Als
een woud zo dicht staken de reusachtige masten met een spinneweb van
tuigage omhoog. De hoge met houtsnijwerk versierde achterplechten wiegden zich schommelend en de vlaggen reikten bijna tot het water: Hollandse,
Engelse, Hamburgse. Langs de geteerde boorden liep een brede witte streep.
Uit de geopende patrijspoorten staken de lopen van het geschut. .
Op de rechteroever de oostelijke oever, luidden de klokken Maria
Lichtmis in. Daar was het zich altijd gelijk blijvende Rusland: kerktorens,
en de als uit trage verveling verstrooide boerenhutten, schuttingen en mesthopen. Langs de oever lagen honderden bootjes en platte schuiten volgeladen en met bastmatten afgedekt. Peter wierp een zijdelingse blik op
Lefort (zij stonden naast elkaar op de plecht) . Lefort, elegant als altijd
speelde met zijn stokje, een lachje onder de kleine snor. De glinsterende
,
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ogen keken van onder de opgezette oogleden, en er was een kuiltje in de
gepoederde wang... Tevreden, opgewekt, gelukkig. .. Peter snoof,
zo'n zin had hij ineens om zijn boezemvriend een slag op zijn snuit te geven... Zelfs de brutale Aleksasjka die op de bank aan Peters voeten zat,
schudde zijn hoofd en mompelde: „Jonge... , jonge." De rijke, trotse met
geld en kanonnen dreigende Europese oever keek reeds meer dan een eeuw
met verbaasde minachting neer op de oostelijke oever, als een meester op
zijn slaaf. . .
Aan boord van het dichtstbijzijnde schip steeg een rookwolk op en de
wegrollende donder overstemde het klokkegelui. Peter sprong van de voorplecht af, trapte de roeiers op hun voeten, holde naar de drieponder en
rukte de kanonnier de lont uit de handen. Het schot kraakte, maar hoe zou
men het kunnen vergelijken met de donder van het scheepsgeschut? Als
antwoord op het saluutschot van de tsaar hulden alle buitenlandse schepen
zich in rookwolken. De oevers schenen te trillen... Peters ogen fonkelden
en hij mompelde steeds maar: „Prachtig, prachtig..." Het was of de platen uit zijn kinderjaren tot leven waren gekomen. Toen de rook opgetrokken was, zag men op de linkeroever, op een aanlegsteiger de buitenlanders
staan. Zij zwaaiden met hun hoeden. .. Van Leyden en Peltenburg... Peter
rukte zijn driekante steek van het hoofd en zwaaide vrolijk terug. Hij riep
een paar woorden ter begroeting... Maar toen hij de koele gezichten van
Apraksin, Romodanowski, en de geleerde raad Vinius zag, wendde hij zich
geërgerd af.. .
. Op zijn bed zittend staarde hij naar het grijze halfduister buiten. In
Koekoej waren zijn vertrouwde handelbare Duitsers. Maar hier was het
niet duidelijk meer, wie eigenlijk de baas was. Hoe buitengewoon armzalig
kwamen hem deze zelfgetimmerde roeiboten voor, toen zij voorbij de steile
scheepsboorden voeren... Beschamend ! Allen hadden dat gevoeld : zowel
de duisterkijkende bojaren, als ook de beminnelijke buitenlanders aan de
wal, de kapiteins, en de op het achterdek opgestelde, door de oceaanwind
gebruinde zeelieden... Aan spot en smaad prijsgegeven. .. De bojaren
(misschien ook Lefort die toch wist, wat Peter moest voelen) dachten maar
aan één ding: hoe ze hun waardigheid moesten ophouden. De bojaren zetten
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een hoge borst op om te laten zien, dat de tsaar van Groot-, Klein-, en
Wit-Rusland niet bizonder verlangend was scheepjes van marskramers te
bekijken... Zou hij het nodig oordelen, dan zou hij ze zelf ook wel laten
bouwen, dat ,had niet zo veel om het lijf.. . Maar als het zijn wens was, dat
deze schepen voortaan de Witte Zee niet meer aandeden, dan konden zij
daar niets tegen doen, want de zee is van ons.
Had Peter de reis niet in deze roeiboten gemaakt, misschien zou de hoogmoed zich ook van hem meester gemaakt hebben. Maar te goed had zich
de herinnering in zijn geheugen gegrift aan de trotse, achter een beminnelijk glimlachen verborgen verachting van al deze mensen uit het westen,
vanaf de matrozen met hun grijze baarden en uitgeslagen tanden tot de
in Spaans fluweel geklede kooplieden, en nu zag hij hen weer voor zich.. .
Daar hoog op de voorplecht, bij de lantaarns stond een gedrongen, gebruinde, streng kijkende man met gouden tressen op zijn jas, een struisveer op
zijn hoed en zijden kousen aan. De linkerhand, waarin hij een kijker hield,
in de zij en met de rechter leunend op een stokje... Dat was een kapitein,
die tegen de zeerovers en piraten van alle zeeën had gevochten. Rustig
keek hij van boven af neer op de lange, onbehouwen jongen in het plompe
bootje, op de tsaar 'der barbaren... Net zo zou hij ergens in Madagascar
of op de Philippijnen van boven af neerkijken, als hij beval de kanonnen
met kartetsen te laden...
Met Aziatische sluwheid voelde Peter, hoe hij deze mensen tegemoet
moest treden en wat de enige manier was om hun zijn meerderheid te
tonen... Hij moest ze verbluffen met iets, wat ze van hun leven nog niet
gezien hadden, zodat ze thuis zouden vertellen van een tsaar, zoals er nog
nooit een geweest was, die er op spuwde, dat hij tsaar was... Laten de
bojaren zich maar opblazen, dat was zelfs wel goed, maar hij was Pjotr
Aleksejewitsj, de onderschipper van de Perejaslaw-vloot en daar zou hij
zich ook naar gedragen: wij, zou hij zeggen, zijn eenvoudige arbeiders, arm,
maar pienter, en wij komen in onze schamelheid bij jullie met het verzoek:
wees zo goed ons te leren, hoe we een bijl vast moeten ,houden.. .
Hij beval recht op de oever aan te roeien. Hij sprong als eerste eruit tot
aan zijn knieën in het water, klom op de kant, omarmde Van Leyden en

301

Peltenburg, schudde de overigen stevig de hand en klopte hen op de schouder. Duitse en Hollandse woorden dooreenhaspel.end, vertelde hij van hun
tocht, wees lachend naar de roeiboten, waarin de bojaren nog steeds stonden of ze standbeelden waren... ,,Bij jullie heeft men zeker zelfs in zijn
verbeelding nog nooit zulke bootjes voor ogen gehad." Hij legde een over,
matige geestdrift aan de dag voor de zwaar bewapende schepen, stampte en
sloeg zich op de magere dijen: ,,Ach, hadden we er maar een paar van dat
soort! ..." Hij deelde echter gelijktijdig mee, dat er onverwijld een werf
in Archangelsk gebouwd zou worden: „Ik zal zelf het timmeren ter hand
nemen en mijn bojaren dwingen spijkers in te slaan..."
En met een zijdelingse blik stelde hij vast, hoe het huichelachtige lachje
hun op de lippen bestierf en de eerzame kooplieden zich begonnen te verbazen: inderdaad, zo iets hadden ze nog niet beleefd... Hij nodigde
zichzelf bij hen te eten uit en zei met een listig knipoogje : „Onthaal me
maar goed, dan zullen de besprekingen over zaken voor jullie ook niet
onvoordelig uitvallen..." Hij sprong van de kademuur in de boot en voer
naar het Masejew-eiland, naar het pasgebouwde blokhuis, waar de wojewode
Matwejew hem sidderend van angst opwachtte... Maar met hem sprak
Peter al op een heel andere toon: na een half uur trapte hij hem woedend
de deur uit. (Al onderweg had men zich bij hem beklaagd, dat Matwejew
de buitenlanders geld afperste.) Daarna stapte hij met Lefort en Aleksasjka.
in een zeilboot om de schepen te bekijken. 's Avonds werd er een groot feest
gegeven in het huis van .de buitenlanders. Peter danste zo vol vuur met de
Engelse en Hannoverse vrouwen, dat de hakken van zijn schoenen vlogen.
Nee, zo iemand hadden de buitenlanders van hun leven nog niet gezien. .
En nu kan hij de slaap niet vatten... Hij had ze wel verbluft, maar wat
gaf hem dat? Zoals het altijd geweest was, loom, arm en log, zo lag
Rusland daar nog steeds. Kon men hier nog van beschamend spreken!
Schamen deden zich de rijken en sterken... Maar men zou niet weten, met
welke krachten men de mensen moest opschrikken en wakker schudden...
Zijn jullie eigenlijk wel mensen of zijn jullie door het vergieten van bloed
en tranen in de loop van duizend jaar aan waarheid en geluk gaan wanhopen en nu vermolmd als een boom, die zich naar het mos buigt?
.
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De duivel had hem tsaar gemaakt van zo'n land!
Het schoot hem te binnen, hoe hij in een herfstnacht Aleksasjka had
toegeroepen: „Liever gezel in Holland, dan hier tsaar..." En wat had hij
in deze jaren uitgevoerd? Helemaal niets, voor de duivel! Feest gevierd!
Waska Golitsyn had stenen huizen gebouwd en tenminste oorlog gevoerd,
al was het dan ook roemloos, en vrede gesloten met Polen. .. Als nagels
die in zijn hart boorden, zo kwelden hem berouw, woede jegens zijn Russen
en afgunst, als hij aan de zelfgenoegzame kooplieden dacht: zij zouden
hun vrije zeilen hijsen en naar hun thuis varen in heerlijke landen...
Maar hij moest terug naar zijn armzalige boeltje in Moskou... Misschien
een of andere schrikaanjagende oekaze uitvaardigen? Ophangen, afranselen. . . Maar wie, wie? De vijand was onzichtbaar, ongrijpbaar, de vijand
was overal, de vijand was ook in hemzelf...
Peter opende onstuiming de deur naar de zijkamer:
- Franz! (Lefort sprong op van de bank en staarde hem met gezwollen
ogen aan.) Slaap je? Kom toch...
Lefort, die alleen een hemd aan had, ging op Peters bed zitten:
- Voel je je niet goed, Peter? Probeer eens te braken.
- Nee, dat is het niet. .. Franz, ik wil twee schepen in Holland kopen.. .
- Zeker, dat is niet kwaad.
- Maar we moeten ze ook hier gaan bouwen... We zullen onze waren
zelf gaan uitvoeren...
- Dat zou helemaal goed zijn...
- Wat zou j e me nog meer aanraden?
Lefort keek hem verbaasd in de ogen en vond als altijd gemakkelijker
dan Peter zelf de weg in de wirwar van diens heen en weer flitsende gedachten. Hij glimlachte:
- Wacht even, dan trek ik mijn broek aan en haal mijn pijp...
Terwijl hij zich aankleedde, zei hij vanuit zijn kamer met een vreemde stem:
Daar heb ik al lang op gewacht Peter. . Je hebt nu de leeftijd voor
grote daden...
- Wat voor daden?
riep Peter.
- De Romeinse helden, die wij ons ook nu nog tot voorbeeld nemen...
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(Hij kwam terug en schoof de lokken van zijn pruik recht. Peter volgde zijn
bewegingen met stralende ogen.) Deze helden zochten hun roem in oor.
logen.. .
-- Tegen wie? Soms weer tegen de Krim?
- Je kunt niet zonder de Zwarte Zee en de Zee van Azow, Peter. Onlangs heeft Peltenburg me nog in vertrouwen gevraagd, of het werkelijk
waar was, dat de Russen nog altijd schatting betaalden aan de chan van
de Krim... (Peters pupillen schoten vuur, als naalden boorden zich zijn
blikken in zijn boezemvriend.) Ook de Oostzee moet je beheersen, Peter.. .
Als je het niet zelf doet, zullen de Hollanders je weten te dwingen... Naar
ze zeggen zouden ze het tienvoudige aan waren uitvoeren, als jij havens
had aan de Oostzee...
- Oorlogvoeren met de Zweden? Je bent krankzinnig geworden.
Of maak je een grapje? Niemand in de wereld kan tegen ze op, maar

..

. .
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- Dat lukt ook niet van vandaag op morgen, Peter... Ik geef je antwoord op wat je me vroeg: als je een slag wilt toebrengen, dan moet het
om iets groots gaan, aan kleine dingen sla je je handen zeer.. .
* 16 *

„De vooraanstaande kooplieden en het koopmansgilde en alle marskramers en allen, die handel en handwerk beoefenen, worden, zodra zij met
kanselarijen te doen krijgen, door de wojewoden, diaken van welke rang
ook en schrijvers in hun taken en al hun ambachten sterk benadeeld en ten
gronde gericht. Als leeuwen verbrijzelen zij ons de kaken, als verscheurende wolven. Erbarm je over ons, grootmachtige tsaar..."
- Weer een klacht over de wojewoden? vroeg Peter.
Hij zat aan de rand van de tafel te eten. Hij was net van de werf terug
en had nog niet eens zijn tot boven de ellebogen opgestroopte mouwen van
zijn groflinnen met pek besmeurde hemd omlaaggedaan. Hij doopte stukken brood in een schotel met gebraden vlees en keek haastig kauwend nu
eens naar de schuimende golven van de loodgrijze Dwina, dan weer naar
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raadsheer Andrej Andrejewitsj Vinius, een gezette man met eën blonde
baard en een wit gezicht, die aan het andere einde van de tafel zat.
Andrej Andrejewitsj keek de post door uit Moskou -- een bril met ronde
glazen op zijn benige neus, de wijduitstaande helderblauwe ogen keken
koud en verstandig. De laatste tijd won hij aan invloed, vooral sinds Peter
na het nachtelijke gesprek met Lefort zich door hem de post uit Moskou liet
voorlezen. Met al deze administratieve zaken had tot dusverre Trojekoerow
zich beziggehouden. Peter had er zich nooit mee bemoeid, maar wilde nu
alles zelf horen. De post werd hem tijdens het eten voorgelezen, anders was
er geen tijd voor: hij bracht de hele dag op de werf door met de buitenlandse meesters, die hij van de schepen gehaald had... Hij werkte als een
gewone timmerman en smid, zodat de buitenlanders niet over hun verbazing heenkwamen. Met een onlesbare dorst zoog hij alles, wat hij nodig
had, uit hen en ruziede en vocht met iedereen. Meer dan honderd arbeiders waren op de werf aan de slag. In alle nederzettingen en steden werden
zij geworven. Kwamen zij vrijwillig, dan kregen zij loon, wilden ze niet,
dan werden ze geboeid meegevoerd...
Als het etenstijd was, zeilde Peter hongerig als een wolf naar het Masejew-eiland terug. Dan las Vinius hem met een gewichtig gezicht de
oekazen voor, die hij moest tekenen, de smeekbeden, bezwaarschriften en
brieven... Een oeroude verveling woei hem uit deze opgeschroefde stijl
tegemoet, het gesteun van slaven steeg op uit de bezwaarschriften en klachten. Al van oudsher loog, stal, overweldigde en rechtvaardigde zich het
oude bureaucratische Rusland met deze opgedirkte ambtstaal en kreunde
de door luizen en kakkerlakken aangevreten, in diepe slaap verzonken
massa.
-- Een klacht over de wojewode, — antwoordde Andrej Andrejewitsj.
weer over Stjopka Soechotin.
Hij zette zijn bril recht en las de smekende, wanhopige klacht over de
wojewode van Koengoer... Door de afdrachten, die hij in eigen zak stak,
richtte hij de handel ten gronde, hield kooplieden en marskramers in een
vertrek van zijn huis achter slot en grendel en ranselde ze met de stok,
wat de dood van een onschuldige tot gevolg had gehad. Van de wagen20-182
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treinen hief hij tol, die hij eveneens in • zijn eigen zak stak, in de winter
acht altynen per vrachtwagen, in de zomer een altyn van ieder bootje. De
rijke koopman Zmejew had hij in een kist gesloten en in Whet deksel gaten
geboord, opdat de man niet zou stikken. .. Het geld, dat de gaarders en
herbergen aan hem afdroegen, eigende hij zich toe en hij dreigde heel Koengoer ten gronde te zullen richten, als iemand het zou wagen zich over hem
te beklagen.
--- Laten ze die hond ophangen op de markt in Koengoer! schreeuwde Peter. Schrijf dat maar!
Vinius keek hem streng over zijn bril aan:
Ophangen is gauw gedaan, maar daarmee brengt men de anderen
niet tot rede... Ik heb al zo vaak gezegd, Pjotr Aleksejewitsj, dat men de
wojewoden niet langer dan twee jaar in één plaats hun gang mag laten
gaan. Anders raakt hij met de plaatselijke verhoudingen te vertrouwd...
Een pasbenoemde wojewode doet het natuurlijk minder schaamteloos...
Pjotr Aleksejewitsj, ontferm je in de eerste plaats over de kooplieden. Ze
zullen hun leven voor je veil hebben, als je hun slechts de ondragelijke
lasten van de schouders neemt... Verschillenden vrezen zelfs twee paar
bastschoenen op de markt te brengen, want men grijpt hen, slaat hen en
perst hun geld af... En wie zou je aan geld moeten helpen, als het niet de
kooplieden waren... Van de adel valt niets te halen, die verteren alles
zelf. De boer is al lang zo arm als een kerkrat. Luister hier maar eens
naar.. .
Vinius haalde iets uit een stapel papieren te voorschijn en las voor:
„ ... God heeft het zo beschikt, dat ieder jaar ons een misoogst brengt,
de vorst voortdurend onze uitzaai vernietigt en wij nu noch brood noch hout
noch vee hebben en sterven van honger en kou... Heer, zie onze nood en
armoede en beveel onze landheer ons naar de stad te laten gaan. Wij
zullen hem van onze verdienste rente betalen... Want bedelaars en hongerlijders als wij zijn, zijn wij niet in staat onze landheer varkens- en rundvlees, gevogelte en andere benodigdheden voor zijn tafel te leveren. Wij
voeden ons met melde en zijn van honger helemaal opgezet... Erbarm je
over ons...
"
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Peter luisterde en sloeg het staal zo heftig tegen de vuursteen, dat zijig
vinger bloedde. Toen de pijp brandde, haalde hij diep in... Wat een dof
bestaan! . .. De zon brak door de voorbijvliegende wolken en spiegelde
zich in de blauwachtige rivier. Aan de overkant verhieven zich de spanten;
van een schip, dat op stapel stond. Bijislagen klonken, zagen piepten. Daar
rook het naar tabak, teer, houtspaanders en scheepskabels. .. De zeewind
werkte hartversterkend... In die nacht had Lefort gezegd: „Rusland is een
vreselijk land, Peter. .. Je moet het keren als een pels, van de grond af
aan opbouwen..."
- In het buitenland stelen en plunderen ze niet,
zei Peter met toegeknepen ogen naar het gekabbel van het water starend,
zijn dat misschien mensen van een ander slag?.. .
- Het zijn net zulke mensen, Pjotr Aleksejewitsj, daar is het stelen
onvoordelig en kom je verder met eerlijkheid... Daar wordt de koopman
in ere gehouden en verdedigt hij zelf zijn eer... Mijn vader is hier tijdens
Aleksej Michajlowitsj heengekomen, heeft een fabriek in Toela gebouwd en
wilde eerlijk werken. Vergeefse moeite, de chicanes van de kanselarijen hebben hem te gronde gericht... Als iemand niet steelt, dan houdt men
hem bij ons voor dom, aan eer denkt niemand. Onder eer verstaat men
zich tegenover anderen op de borst slaan. Maar ook onder ons. Russen zijn
verstandige mensen...
De bleke, dikke vingers van Andrej Andrejewitsj schenen een spinneweb
te spinnen, de zon spiegelde zich in zijn brilleglazen. Hij sprak zacht en
plechtig. Verhoog het aanzien van de kooplieden, trek ze uit de modder,
verschaf hun macht en de koopman, zal er een eer in stellen, dat men zijn
woord vertrouwen schenkt. Steun zonder aarzelen op hen, Pjotr Aleksejewitsj.
Hetzelfde had hij ook van Sydney, van van Leyden en Lefort te horen
gekregen. In deze woorden lokte Peter het onbekende. Het leek hem, of
hij vaste grond onder de voeten voelde... Dat was meer dan drie speelregimenten, dat was massa, macht... Met zijn ellebogen op de vensterbank
geleund, keek hij naar de in een vettige zonneglans blinkendeg olven naar'
de werf, waar het blok geluidloos op een paal neerdaalde en de dreunende
.
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slag pas lang daarna overwoei... Hij knipperde met zijn ogen, knipperde
en zijn hart klopte van zelfvertrouwen en rusteloze blijdschap...
- Iwan Zjigoelin, koopman uit Wologda, is met zijn smeekbede zelf
hierheen gekomen en verzoekt je dringend hem te ontvangen, --- zei
Andrej Andrejewitsj met bizondere nadruk.
Peter knikte. Haastig schommelde de dikke Vinius naar de deur, riep
iemand en ging weer handig op zijn plaats zitten. Direct achter hem aan
kwam een breedgeschouderde koopman binnen. Zijn haar was gekamd, zoals
in Nowgorod gebruikelijk. Zijn gezicht getuigde van wilskracht en zijn
ogen keken scherp onder de wenkbrauwen uit. Met een wijde armbeweging
sloeg hij een kruis en maakte een buiging tot op de grond. Peter wees met
zijn pijp naar een stoel:
- Ik beveel je te gaan zitten... (Zjigoelin bewoog alleen zijn wenkbrauwen en nam uiterst voorzichtig plaats.) Waar kom je voor? (Zjigoelin
wierp Vinius een blik toe.) Spreek vrijuit...
Het was duidelijk, dat Zjigoelin begreep, dat het er hier niet op aankwam, hoe diep hij wist te buigen, maar dat hij zich als een machtig man
moest voordoen. Hij streek waardig langs zijn snor, keek naar zijn geiteleren laarzen en schraapte zich luidruchtig de keel:
-- Wij groeten onze grootmachtige tsaar... Wat hebben wij ons verheugd, vadertje, toen wij hoorden, dat jij aan de Dwina schepen laat bouwen ! ... Wij wensten, dat je ons zou verbieden waren aan de buitenlanders te verkopen... Bij God, wij geven ze voor niets... Traan, zeehondevellen, gezouten zalm, balein en paarlen... Beveel ons de waren op jouw
schepen uit te voeren... De Engelsen hebben ons helemaal ten gronde
gericht..., Erbarm je over ons. Wij zouden ons best willen doen om in
plaats van vreemde koningen, onze eigen te dienen.
Peter keek hem met stralende ogen aan, boog zich naar hem toe, sloeg
hem op de schouder en liet vergenoegd lachend zijn tanden zien:
Voor de herfst ben ik met de bouw van twee schepen klaar, en in
Holland heb ik nog een derde gekocht... Breng je waren, maar bedrieg
neem je voor me in acht!
me niet,
Waarom
zouden wij, hemeltje-lief...
^--
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- Breng je zelf je waren weg? ... Als eerste handelsraad... Om ze in
Amsterdam te verkopen?...
--- Ik ken geen talen... Maar als jij het beveelt, waarom dan niet? Ook
in Amsterdam zullen we handel drijven en ons niet het vel over de oren
laten halen.
- Flinke kerel! ... Andrej Andrejewitsj, schrijf een oekaze... Aan de
eerste handelsraad en navigator... Hoe heet je? Zjigoelin Iwan, en hoe is
je vadersnaam?...
Zjigoelin wilde wat zeggen, ging staan, zijn ogen rolden bijna uit zijn
hoofd, zijn baard trilde...
Je wilt ons dus met naam en vadersnaam" vermelden? Vraag ons
daarvoor, wat je wilt!
En als voor zijn verlosser, die hij een gelukkige afloop van zijn zaken
afsmeekte, wierp hij zich aan de voeten van de tsaar.
--

Zjigoelin was weg. Krassend ging Vinius' pen over het papier. Peter
beende vergenoegd grijnzend door de kamer. Hij bleef staan:
- Nu, wat heb je daar nog meer?... Maak het kort...
- Weer roofovervallen. Op de weg naar Troïtsa is een colonne wagens
met belastinggelden geplunderd. Twee man zijn erbij om het leven gekomen... Op grond van het onderzoek werd Stjopka Odojewski, de jongste
zoon van vorst Semjon Odojewski, op zijn landgoed gearresteerd en in een
boerenwagen naar de kanselarij van justitie gebracht, waar hij bekende en
veroordeeld werd: in de kelder van de kanselarij werd hij met de zweep
geranseld, zijn Moskouse huis en de vierhonderd aan hem behorende boerderijen werden verbeurd verklaard. Zijn vader, vorst Semjon, heeft borgtocht voor hem gestort en hij is vrijgelaten... Maar van zijn personeel, van
dat van Stjopka, heeft men vijftien man opgehangen.. .
- Andrej Andrejewitsj, dat zijn nu onze vorsten, bojaren
zij grijpen
naar de slagkogel en gaan op roof uit...
- Inderdaad, Pjotr Aleksejewitsj, zij gaan op roof uit.
-- Luiaards, baardapen! ... Ik ken ze, ik heb ze in herinnering... Ze
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staan allemaal klaar om me neer te steken... (Met een ruk draaide hij
zijn hoofd.) En ik sta voor allemaal klaar met de bijl... (Speeksel spatte
in het rond, hij trok krampachtig met zijn been. Zijn uitgespreide vingers
haakten zich vast in het tafelkleed en het leek of hij het er af zou trekken.
Vinius greep haastig de inktpot en de papieren.) Ik heb nu macht... Laat
het maar tot een botsing komen... Ik zal geen genade kennen... (Hij ging
naar de deur.)
- Neem me niet kwalijk, Pjotr Aleksejewitsj, er zijn nog twee brieven... Van de tsaritsa s.. .
- Lees ze voor mijn part voor...
Hij ging terug naar het raam en krabde zijn pijp schoon. Vinius las met
een lichte buiging:
„ ... Ik wens je goede gezondheid, vreugde van me, vadertje, tsaar Pjotr
Aleksejewitsj, voor vele jaren... (Peter draaide zich met verbaasd opgetrokken wenkbrauwen naar hem om.) Ik, je zoontje Aljosjka, vraag je om je
zegen, mijn licht. Keer toch, stralende vreugde van me, zonder dralen naar
ons terug, Majesteit... Ik smeek je om deze genade, omdat ik Hare Majesteit, mijn grootmoedertje, zo diep bedroefd zie... Wees niet boos op
mij, Majesteit, mijn troost, dat het briefje zo slecht is uitgevallen: want,
Majesteit, ik heb het schrijven nog niet geleerd..."
- Wiens hand is het?
-- Van de grootmachtige tsaritsa Natalja Kirillowna. Haar schrift is
beverig en onleesbaar.
- Goed, schrijf haar maar iets... Zeg, dat ik hier op schepen uit
Hamburg moet wachten... Laat ze zich geen zorgen maken, ik ga niet naar
zee. .. Maar laat ze me maar niet te spoedig verwachten, hoor je...
Vinius zei met een stille zucht:
- Tsarewitsj Aleksej Petrowitsj heeft zijn vingertje in de inkt gedoopt
en eigenhandig op de brief gedrukt.
- Goed, goed,
een vingertje... (Hij snoof en nam Vinius de tweede
brief uit de hand.) Een vingertje!
De brief van zijn vrouw las hij in de boot. Een frisse zeewind deed het
zeil bol staan. Als een levend wezen dook het ranke bootje in de diepte
.
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en schoot weer omhoog, schuimend sloegen de golven tegen de boorden.
Schuimklodders vlogen over de boeg. Peter zat aan het roer en las het tegen
zijn knie gedrukte briefje, dat onder de spatten kwam...
„Dat het je vele jaren goed moge gaan, mijn vadertje... Ik smeek je,
mijn licht, heb de genade en verheug mij, vadertje, met een briefje, schrijf
mij over je gezondheid opdat ik arme, in mijn verdriet troost vinde...
Sedert jij, mijn licht, gemeend hebt te moeten afreizen, heb je me niet ook
maar een regel geschreven... Ik ben het armste en ongelukkigste schepsel
op de wereld, omdat je mij alleen laat en me niets over je laat weten.
Schrijf me, mijn vreugde, wanneer je weer bij mij denkt terug te keren..
Aljosjenka en ik maken het overigens goed..."
De boot schepte water. Peter gooide haastig het roer om naar links. Een
grote schuimende golf sloeg over het schip heen. Hij droop van top tot teen.
Hij lachte luid. Het overbodige briefje, dat de wind hem van de knieën gerukt had, fladderde weg en verdween in de verte in de golven.
.

.

* 17 *

Aan Natalj a Kirillowna's wachten kwam tenslotte een einde. Juist op de
dag, toen ze het gevoel had of een spijker zich diep in haar hart boorde,
keerde haar zoon terug. Zij lag hoog opgericht in de donzen kussens en
staarde met wijde pupillen naar de muur, naar de gouden krullen op het
geperste leerbehang. Zij vreesde de blik af te wenden, zich te bewegen,
want erger dan welke dorst ook kwelde haar de leegte in de borst,
zij
kwam lucht tekort, maar zij had nauwelijks de kracht in te ademen,
haar
ogen rolden haast uit de kassen van angst.
Lew Kirillowitsj kwam ieder ogenblik op zijn tenen in de slaapkamer en
vroeg dan aan de kamerheren:
Hoe staat het er mee?... Mijn God, mijn God, laat het niet toe.. .
Moeizaam zijn speeksel doorslikkend, ging hij op het bed zitten. Hij zei
iets, maar zijn zuster gaf geen antwoord. De hele wereld leek haar een
zinsbegoocheling... Zij voelde maar één ding de diep in haar hart gereven spijker...
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Toen de boodschappers op met schuim bedekte paarden het Kremlin
binnen galoppeerden en riepen: „Hij komt! Hij komt!" en de klokkeluiders na een kruis geslagen te hebben op de kerktorens klommen, de deuren
van de Archangel- en Oespenski-kathedraal geopend werden, de protopopen
en misdienaren haastig hun haar onder hun misgewaad te voorschijn haalden, de hofhouding zich op detrap verzamelde, en de hardlopers barrevoets naar alle kanten wegstoven om de Moskouse hoogwaardigheidsbekleders bericht te brengen, boog Lew Kirillowitsj zich zwaar hijgend over
zijn zuster:
Ons zonnetje is er weer! .
Natalja Kirillowna hapte ineens naar lucht, haar dikke handen probeerden het hemd open te scheuren, haar lippen kleurden zich blauw en zij viel
achterover in het kussen. Ook Lew Kirillowitsj opende wezenloos zijn
mond. .. De vrouwen van de bojaren vlogen om de biechtvader. In alle
hoeken en gaten kreunden en steunden de gebrekkige oudjes... Het hele
paleis verkeerde in opwinding.
Maar daar klonk de koperen stem van Iwan de Grote. Helder klokgelui
kwam van de kathedralen en kloosters, luidruchtig liep het personeel heen
en weer, en tussen het lawaai en het geroep klonken de rauwe stemmen van
de Duitse officieren : „Achtung... Geweer aan de voet... Halt... Stilstaan. .." Karossen en koetsen joegen in volle vaart langs de troepen en de
mensenmenigte naar de Parade-trap. Aller ogen zochten de tsaar, maar
konden hem echter onder de prachtige gewaden, generaalsuniformen en met
veren getooide hoeden niet ontdekken.
Peter was regelrecht naar zijn moeder gesneld, de mensen in de gangen kregen nauwelijks de gelegenheid op zij te springen. Door zon en wind
gebruind, mager, met kort geknipt haar, in een nauwsluitend, zwart fluwelen jasje, een pofbroek aan, vloog hij de trap op. Sommigen, die hem
tegenkwamen, dachten, dat hij de dokter uit Koekoej was (om dan nadat
zij hem herkend hadden, verschrikt een kruis te slaan) . Niemand had hem
verwacht, toen hij de deur openrukte en het lage, muffe met cordova-leer
beklede slaapvertrek binnenstapte... Natalja Kirillowna richtte zich op in
.
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de kussens en staarde met lichtende pupillen naar deze magere Hollandse
matroos...
Moedertje,
riep hij, en het was, of een teer kinderstemmetje uit
zijn prille jeugd weerklonk...
- Natalja Kirillowna spreidde haar armen uit:
— Petenka, lieveling, mijn jongen...
Haar moederlijk gevoel overstemde de pijnlijk in haar hart borende
spijker, zij hield haar adem in, terwijl hij, bij haar bed knielend,
haar schouders en gezicht met kussen bedekte en pas toen een ondragelijke
pijn haar borst doorscheurde, maakte zij haar armen los en liet zijn hals
Peter sprong op en keek gespannen naar haar brekende ogen. De bojarenvrouwen stopten uit angst om te huilen hun zakdoeken in de mond. Lew
Kirillowitsj beefde. Maar plotseling trilden Natalja Kirillowna's wimpers.
Peter zei iets op hese toon, maar niemand begreep hem, hij vloog
naar het raam en rukte aan de loodsponning, zodat d e ronde glaasjes eruit
vlogen...
- Ga Blumentrost halen, uit de kolonie!
En toen ze hem weer niet
begrepen, pakte hij een bojarenvrouw bij de schouder. -- Domme gans,
dat is een dokter!
Hij duwde haar de deur uit.
Meer dood dan levend stapte de vrouw snaterend de trap af:
- De tsaar heeft het bevolen! De tsaar heeft het bevolen! .. Maar wat
hij bevolen had, dat zei ze niet...

Natalja Kirillowna knapte op en drie dagen later woonde zij zelfs de
mis bij en at met smaak. Peter vertrok naar Preobrazjenskoje, waar Jewdokia woonde met de tsarewitsj Aleksej (in het voorjaar was zij daarheen verhuisd, om op een afstand van haar schoonmoeder te zijn) . Haar man verwachtte zij pas de komende dagen en daarom was zij er niet op voorbereid
en achteloos gekleed, toen Peter plotseling verscheen op het zandpaadje in
de moestuin, waar in de schaduw van een linde antonow-appels werden ing emaakt. Knappe meisjes, met lange vlechten, leuke kapjes, in roze bloesjes,

313

schilden onder toezicht van Worobjicha appels, anderen droegen rijshout
voor het kachteltje aan, waarop een koperen pot zoetgeurend stond . te pruttelen. Weer anderen vermaakten op een uitgespreid kleed de tsarewitsj,
een mager knaapje met een hoog voorhoofd, donkere nooit lachende ogen
en een huilerig mondje.
Niemand begreep recht, wat hij wilde. Meisjes met stevige achterwerken
miauwden als katten, blaften als honden, kropen op handen en voeten
rond, stikten zelf bijna van het lachen, maar het kind keek hen nijdig aan
en stond op het punt te gaan huilen. Jewdokia schreeuwde hun kwaad toe:
Domme ganzen, jullie denken zeker aan heel andere dingen... Stesjka,
waarom zit je rok zo hoog? Direct krijg je precies op die plaats eentje met
de roe. .. Wasjonka, laat hem toch eens horen, hoe een geit mekkert.. .
Zoek een kever en boor 'm een strohalm door zijn lijf, wees toch eens een
beetje vindingrijk... Jullie wilt wel eten, maar het kind weten jullie niet
te amuseren...
Jewdokia had het warm, de herfstvliegen plaagden haar. Zij zette haar
kap af en liet haar haren kammen . Het was een kristalheldere dag. Boven
de linden strekte zich het windstille blauw uit. Als het niet al Hemelvaartsdag geweest was, had ze kunnen gaan baden, maar nu hadden de
herten hun gewei al in het water natgemaakt en dan kon het niet meer, dat
zou een zonde zijn...
En plotseling stond daar op de weg een lange, gebruinde man helemaal
in het zwart... Jewdokia greep naar haar wangen. Haar hart klopte zo
onstuimig, dat haar gedachten zich verwarden... De meisjes gaven een
schreeuw en met rondwapperende vlechten stoven ze naar alle kanten weg
achter de seringen en heggerozen. Peter ging op Jewdokia toe, pakte haar
onder de oksels beet en kuste haar, de tanden vast tegen haar mond drukkend... Zij sloot de ogen en beantwoordde zijn kus niet. Hij bedekte haar
klamme borsten onder het open bloesje met kussen. Jewdokia steunde,
werd rood van schaamte en beefde... Aljosjenka, die alleen op het kleed
achtergebleven was, begon net als een haasje met een fijn stemmetje te
huilen... Peter nam hem op zijn arm, gooide hem in de lucht en het kind
begon te brullen van schrik.
,
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Het weerzien was geen succes. Peter vroeg naar allerlei dingen. Jewdokia gaf steeds verkeerde antwoorden... Zonder iets op haar hoofd en onverzorgd stond zij daar. .. Het kind had zich onder de appelmoes gesmeerd.
Het was te begrijpen, dat haar echtgenoot zich na korte tijd uit de voeten
maakte. Voor het paleis werd hij omringd door handwerkers, kooplieden,
generaals, zijn oude drinkmakkers. Uit de verte klonk zijn korte lach.
Daarna begaf hij zich naar de rivier om de Jaoezavloot te bezichtigen.
Vandaar ging hij naar Koekoej. .. Ach, Doenja, Doenja, je hebt het geluk
laten ontglippen! .. .
Worobjicha meende, dat alles nog wel weer goedgemaakt kon worden.
Ze ging vlug aan de slag. Ze liet de meisjes de badkamer stoken. De kinderjuffrouwen beval zij Aljosjenka mee te nemen, te wassen en schone kleren aan te trekken. En de tsaritsa fluisterde zij toe:
-- Verlies vannacht je hoofd niet, schone prinses. Wij maken een stoombad voor je klaar, zoals wij dat bij ons in het dorp gewend zijn, wij zullen
kwas op de hete stenen gieten, je zalven met myrre-olie, en dan mag hij net
zoveel aan je snuffelen, als hij wil... Voor de mannen is de geur het belangrijkste... Maar jij, schoonheid, moet bij ieder woord, dat hij zegt,
onophoudelijk lachen, zodat alles aan je trilt, giechel zacht en ingehouden,
zodat je borsten op en neer golven... Daarmee breng jee zelfs een dode het
hoofd op hol.
- Worobjicha, hij is immers naar die Duitse gegaan.
- Och, tsaritsa, hoe kun je die nu vergelijken... Wat is er nu aan
die Duitse : ongedurig is ze, op haar voordeel bedacht, een zwarte ziel, een
kleverige huid... Maar jij bent weelderig als een zwaan. Ontvang hem
teder en opgewekt in bed, dan bestaat die Duitse niet meer voor hem.. .
Dat wilde er wel bij Jewdokia in en zij haastte zich. De badkamer werd
heet gestookt. Worobjicha legde met de meisjes samen de tsaritsa op de ligbank en bewaaierden haar met berketwijgen, die gedrenkt waren in een
oplossing van pepermunt en myrre. Dan brachten zij haar, verslapt en uitgeput als zij was, naar de slaapkamer, kamden heur haar, schminkten
haar, verfden de wenkbrauwen zwart, brachten haar naar bed en trokken
de gordijnen dicht. Het wachten nam een aanvang.
.
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De muizen knaagden. De nacht brak aan, het werd stil in het paleis,
rusteloos klopte de wacht op de binnenplaats en haar hart klopte in het
kussen... Petenka kwam nog steeds niet... Indachtig aan de woorden van
Worobjicha lag zij in het donker te glimlachen, ofschoon haar lichaam
beefde van haat jegens die Duitse' en haar benen als ijs aanvoelden.
De wacht klopte al niet meer en ook de muizen waren stil geworden. Ze
schaamde zich zelfs om de dienstmeisjes onder ogen te komen! ... Toch
hield ze zich goed, tot ze bedacht, hoe ze samen met Petroesja die eerste
nacht kip gegeten had. Toen verstopte ze haar hoofd in het kussen en
barstte in snikken uit, het kussen werd nat van de tranen...
Een hete adem wekte haar. Ze vloog overeind: „Wie is daar, wie is
daar?..." In haar slaapdronkenheid begreep ze niet dadelijk wie zich op
haar geworpen had... Toen het tot haar doordrong, kreunde zij om de aangedane belediging en drukte haar handen tegen haar ogen... Petroesja had
weinig meer van een mens, dronken, stinkend naar tabak, regelrecht van
die Duitse hoer naar ,haar toe, die zo lang op hem gewacht had... Hij liefkoosde haar niet, hij overweldigde haar, zwijgend, gruwelijk... Had zij
zich daarvoor met myrre-olie gezalfd!
Jewdokia schoof van hem weg naar de rand van het bed. Petroesja
bromde iets, en sliep in als een dronken boer in de straatgoot... Tussen
de gordijnen blauwde de morgen. Jewdokia schaamde zich voor Peters
lange blote benen, dekte hem toe en huilde zachtjes, Worobjicha's
bezweringen hadden niet geholpen.. .

Er kwam een bode uit Moskou aangalopperen: Het ging met Natalja Kirillowna weer minder goed... Iedereen haastte zich de tsaar te zoeken. Hij
zat in de nieuwe nederzetting van Preobrazjenskoje bij de soldaat
Boechwostow thuis en nam deel aan een doopfeest. Zij aten pannekoeken.
Behalve de intieme kring van vertrouwden was er niemand bij; luitenant
Aleksandr Mensjikow, Aljosjka Browkin die onlangs page bij Peter was
geworden, en de vorst-paus. Men maakte plezier en was vrolijk. Mensjikow
vertelde, hoe hij en Aljosjka twaalf jaar geleden van huis weggelopen
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waren, hoe zij bij Zajats gewoond hadden, langs de wegen gezworven en
gestolen hadden, hoe zij aan de Jaoeza de kleine Peter ontmoet hadden en
hem hadden geleerd een naald door zijn wang te steken.
riep Peter verbaasd
-- Zo, dat was jij dus?... Hoe bestaat het! ..,
Later heb ik je een half jaar lang gezocht... Vanwege die naald
uit.
en hij kuste hem op mond en tandvlees.
houd ik van je, Aleksasjka !
- Weet je nog, Pjotr. Aleksejewitsj,
vroeg de vorst-paus de vinger
fleigend opheffend,
weet je nog, hoe ik je op de zweep placht te traktere.l voor je kwajongensstreken?... Jij was me er een... Het gebeurde
vaak...
En Nikita Zotow zette zich aan het vertellen, hoe Peter, toen hij nog
maar net van de borst was en nog maar weinig boven de grond uitstak,
reeds begrip aan de dag legde voor staatszaken... Herhaaldelijk stelde hij
de bojaren een vraag en die piekerden en piekerden dan, maar ze wisten
geen antwoord. Dan gaf hij zo langs zijn neus weg zelf het antwoord...
Een wonder...
Allen aan tafel luisterden met open mond naar deze wonder-verhalen,
en ofschoon Peter zich niets van dergelijke dingen herinnerde, bevestigde
hij deze verhalen, toen hij zag, dat de anderen erin geloofden.
Boechwostow schonk de bekers nog eens vol. Mocht hij ook een onnozele
en onzelfzuchtige indruk maken, toch was hij een slimme kerel, die met
Peter wist om te gaan, of deze nu dronken of nuchter was. Tegen Aleksasjka
kon hij uiteraard niet op, het verschil in leeftijd was te groot en in
intelligentie schoot hij tekort... Glimlachend zorgde hij goed voor zijn
gasten en mengde zich niet in het gesprek.
Kijk, --- zei Mensjikow en zijn met goud bestikte,frambozekleurige
mouwpanden gleden krassend over het tafellaken (hij zat kaarsrecht, at
weinig, de wijn deed hem niets, alleen zijn ogen werden wat blauwer),
kijk, wij hebben pas gehoord, dat de page van de tsaar, Aleksej Browkin,
een beeldschone, huwbare, zuster heeft... Dat is een zaak, waar wij ons
mee moesten bemoeien...
De gezette Aljosjka Browkin knipperde met zijn ogen en werdlotselin
P
g
bleek... Allen bestormden hem met vragen, Peter vooraan, en hij beves--
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tigde het: inderdaad was zijn zuster Aleksandra op huwbare leeftijd, het
ontbrak alleen aan een passende bruidegom. Zijn vader, Iwan Artemjitsj,
was zo trots geworden, dat hij van een eenvoudige koopman niet eens meer
wilde horen. Hij had zich zulke bullebijters van waakhonden aangeschaft,
dat de mensen uit angst zijn huis voorbijliepen. De huwelijksbemiddelaarster gooide hij de trap af. Hij had het zover gedreven, dat Sanjka dag en
nacht huilde: zij was in de bloei van haar jaren, maar zij vreesde, dat
zij door de hoogmoed van haar vader in plaats van een bruidskrans een
nonnenkap te dragen zou krijgen.
zei Peter verhit.
- Wat wil dat zeggen, 'dat er geen bruidegom is?
-- Luitenant Mensjikow, zoudt gij bereid zijn het meisje te huwen...
-- Ik zie er geen kans voor, ik ben nog jong, ik zou het met een vrouw
niet klaarspelen, mein Herz. ..
— Maar, jij, heilige vader Kir Anikita? Wil jij trouwen?
- Ik ben te oud voor zo'n jonge vrouw, mijn zoontje! Ik houd me maar
bij de hoeren...
- Ook goed, dronken bende... Aljosjka, schrijf aan je vader, dat ik
zelf als huwelijksbemiddelaar zal optreden...
Aljosjka nam zijn reusachtige zwarte pruik af en boog waardig tot op
de grond. Peter wilde al dadelijk naar het dorp gaan, waar de Browkins
woonden, toen er een bode van het Kremlin binnen stapte en hem een brief
van Lew Kirillowitsj overhandigde. De tsaritsa was gestorven. Allen gingen staan en hadden eveneens hun pruiken afgezet, terwijl Peter de brief
las. Zijn lippen vertrokken zich en trilden... Hij nam zijn hoed van de
vensterbank en trok hem diep over zijn oren. Tranen biggelden hem over
de wangen. Zwijgend verliet hij de kamer en liep met zijn schoenen het stof
opjagend door de nederzetting. Halverwege kwam de koets hem tegemoet,
hij stapte in en joeg in galop naar Moskou.
Terwijl de anderen zich in gissingen verdiepten, hoe het nu zou gaan,
was Aleksandr Mensjikow al bij Lefort met het grote nieuws: Peter was
voortaan onbeperkt alleenheerser. Verheugd omarmde Lefort Aleksasjka en
geheimzinnig fluisterend verdiepten zij zich erin, dat Peter zich nu niet
langer aan de staatszaken mocht onttrekken. De hele schatkist en het hele
.
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leger bevonden zich nu in zijn handen en niemand mocht zijn wil beinvloeden, buiten zijn vertrouwde vrienden. Het grote hof moest naar Preobrazjenskoje overgebracht worden. Ook Anna Mons moest men zeggen, dat ze
nu geen plichtplegingen meer moest maken, maar zich volkomen aan de
tsaar geven... Dat was nodig...

Voor de aankomst van de tsaar werd Natalja Kirillowna niet aangeraakt.
Zij lag met een verbaasd gezicht, dat blauw was als bij een gewurgde. De
oogleden vast gesloten, een ikoon in de gezwollen handen.
Peter keek naar dit gezicht... Het leek hem, of ze zo ver weg was, dat
zij alles vergeten had. .. Hij zocht, of er niet in een mondhoek tenminste
iets van liefde was achtergebleven... Niets, niets... Nog nooit waren die
lippen zo vreemd opeengeperst geweest... 's Morgens immers nog had zij,
snakkend naar adem, geroepen: „Petroesja... mijn zegen..." Hij voelde,
nu ben ik alleen onder vreemden... Een onnoemelijk medelijden met
zichzelf overviel hem...
Hij trok zijn schouders op en zette een somber gezicht... In het slaapvertrek bevonden zich behalve de zacht wenende bojarenvrouwen ook de
nieuwe patriarch Adrianus, een kleine, blonde man, die met een onnozele
nieuwsgierigheid naar de tsaar keek, en de zuster van de tsaar, tsarewna
Natalja Aleksejewna, drie jaar ouder dan Peter, een teder opgewekt meisje.
Zij stond daar bedroefd, de wang tegen de hand gedrukt op de wijze van
de boerinnen, en uit haar grijze ogen sprak een moederlijk medelijden.
Peter ging naar haar toe.
Natasja... Ik heb zo'n verdriet om mammie.. •
Natalja Aleksejewna nam zijn hoofd en drukte het tegen haar borst. De
bojarenvrouwen snikten zacht. Patriarch Adrianus keerde, om beter te kunnen zien hoe de tsaar weende, de dode zijn rug toe e n sperde de mond
open... Lew Kirillowitsj kwam wankelend binnen, zijn baard was helemaal
doorweekt, zijn wangen waren gezwollen en rood als rauw vlees. Hij viel
voor 'de ontslapene op de knieën en verstarde, alleen zijn achterwerk schokte.
Natalja Aleksejewna nam haar broer mee naar boven, naar het vrouwen319

verblijf, tot men de gestorvene gewassen en_ opgebaard had. Peter ging bij
een bontgekleurd venstertje zitten. Hier was sedert zijn kindertijd nog zo
goed als niets veranderd. Dezelfde kisten en tapijten, de zilveren, glazen en
stenen dieren op planken langs tie muren, een kleine hartvormige spiegel
in Venetiaanse lijst, bonte schilderingen uit de Heilige Schrift en schelpen
van over de zee...
Natalja, vroeg hij zacht, herinner je je nog, dat je een Turk
had met vreselijke ogen, waar is die toch?... Wij hadden er het hoofd afgebroken.
Natalja Aleksejewna dacht na, opende een kist en haalde de Turk en
diens hoofd, dat helemaal onderin zat, te voorschijn. Zij liet hem zien, haar
wenkbrauwen trilden. Zij ging bij haar broer zitten, omarmde hem stevig
en beiden barstten in tranen uit.
Tegen de avond werd Natalja Kirillowna in gouden pronkgewaden in de
Granowitaja-palata opgebaard. Peter stond bij de kist tussen kaarsen over
de bidlessenaar gebogen en las met doffe stem. Bij de twee deuren stonden
steeds twee in het wit geklede edelknapen met kleine hellebaarden over de
schouder en stapten onhoorbaar van de ene voet op de andere. Aan het
voeteneinde van de kist knielde Lew Kirillowitsj... Allen in het paleis
lagen uitgeput te slapen...
Laat in de nacht piepte de deur en kwam, in een zwart, strak nonnengewaad en met een zwarte kap op, Sofja binnen. Zonder haar broer aan te
kijken beroerde zij met haar lippen het blauwachtige voorhoofd van Natalja
Kirillowna en knielde eveneens neer. Peter sloeg de met was aan elkaar
gekleefde bladzijden om en las op halfluide toon. Met lange tussenpauzen
weerklonk het klokkegelui. Sofja keek haar broer nu en dan van terzijde
aan. Toen het morgenlicht blauwig door het venster drong, stond zij zacht
op, ging naar de bidlessenaar en zei fluisterend:
— Ik zal je aflossen... Rust wat uit...
Onwillekeurig trilden zijn oren bij het horen van deze stem, hij stokte,
trok zijn schouders krampachtig op en schoof opzij. Sofja ging midden in
het woord verder en snoot onder het lezen met haar vingers de kaars. Peter
was tegen de muur gaan staan, maar het gewelf was te laag voor hem. Hij
,
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ging op een kist zitten, steunde met de ellebogen op zijn knie en sloeg de
handen voor het gezicht. Hij dacht: „Het geeft allemaal niets, ik kan haar
niet vergeven..." Zo verliep de laatste ouderwetse nacht in het Kremlinpaleis...
Drie dagen later reed Peter onmiddellijk na de bijzetting naar Preobrazjenskoje en ging slapen. Jewdokia kwam later. Zij werd door een hele
stoet bojarenvrouwen begeleid, die zij niet eens bij name kende. Nu noemden zij haar moedertje-tsaritsa, dongen om haar gunst, prezen en roemden
haar, smeekten haar om de genade haar hand te mogen kussen... Het
kostte haar moeite genoeg om ze kwijt te raken. Zij zocht Aljosjenka op en
ging toen naar haar slaapkamer. Peter lag met kleren en al op het witzijden bed, alleen zijn modderige schoenen had hij uitgetrokken. Jewdokia
haalde haar neus op : „Ach, die Koekoej-manieren, zoals ze zich bedronken,
zo lieten ze zich ook op bed vallen..." Zij ging voor de spiegel zitten en
begon zich uit te kleden om nog wat te gaan rusten voor het eten... De bojarenvrouwen en hun vleierijen speelden haar nog door het hoofd. En ineens
drong het tot haar door: zij was nu de tsaritsa, de almachtige heerseres.
Zij kneep de ogen half dicht en perste haar lippen opeen, als een echte
tsaritsa. .. „Anna Mons levenslang naar Siberië dat is één. Haar man
zou ze nu eens aanpakken... Haar gestorven schoonmoeder had hem natuurlijk uit haat tegen haar opgezet... Dat zou nu allemaal anders worden.
Gisteren was ze alleen maar Doenja, maar vandaag heerseres van heel
Groot-, Klein-, en Wit-Rusland... (Zij stelde zich voor, hoe zij onder
feestelijk klokgelui aan het hoofd van de bojaren uit de Oespenski-kathedraal op het volk zou toegaan. Haar adem stokte.) Ik moet me nog een
keizerlijk staatsiegewaad laten maken, ik kan toch zeker niet de oude kleren van Natalja Kirillowna afdragen. Petroesja is altijd afwezig, ik zal
dus zelf moeten regeren. .. Wat geeft dat, Sof ja heeft ook geregeerd en die
was niet veel ouder. En als een zaak overdacht moet worden, waar zijn de
bojaren anders voor dan om de dingen te overdenken. ( Plotseling lachte
zij spottend en stelde zich Lew Kirillowitsj voor.) Tot dusverre had hij
haar nauwelijks opgemerkt en langs haar heen gekeken, maar vandaag op
.
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de begrafenis had hij haar voortdurend met zijn arm ondersteund en haar
onderdanig aangekeken. Zo'n domme dikbuik."
- Doenja... (Zij kromp ineen en draaide zich om.) Peter lag op
zijn zij en leunde op zijn ellebogen. Doenja... Mama is dood... (Jewdokia knipperde met haar wimpers.) Wat een leegte... Ik was even ingeslapen... Ach... Doenjetsjka...
Het was, alsof hij verwachtte, dat ze iets zeggen zou. Zijn ogen keken
bedroefd. Maar zij vond zich nog geheel in de ban van haar gedachten en
vatte helemaal moed:
- Dat heeft God zo gewild... Daar moeten we ons bij neerleggen...
Wij hebben erom geweend en nu moeten we verder. Wij zijn nu immers
de tsaren... Wij hebben andere zorgen... (Hij tilde langzaam zijn elleboog op, kwam overeind en liet zijn benen uit bed hangen. Zijn grote teen
kwam door zijn kous heen...) 0 ja, nog iets, het is onbehoorlijk en onbetamelijk, met je kleren aan op een zijden deken te gaan liggen... Je geeft
je altijd maar af met soldaten en boeren, het is nu werkelijk tijd.
- Wat? Wat zeg je? viel hij haar in de rede en zijn ogen leefden
weer op. Jij hebt zeker vergiftige paddestoelen gegeten, is het niet,
Doenja?...
Zij schrok bij zijn aanblik, maar ging toch, zij het op een wat andere toon
door, dezelfde hem onbegrijpelijke onzin te 'zeggen. Toen zij eruit flapte:
„Mama heeft mij altijd gehaat, van onze bruiloft af al, wat heb ik om
haar een tranen vergoten", liet Peter zijn tanden zien en trok zijn schoenen aan...
- Petroesja, zie je dan niet, dat je een gat in je kous hebt, mijn God,
trek toch andere aan...
- Ik heb al heel wat domme ganzen gezien, maar zo een. .. Dat is het
dus... (Zijn handen beefden.) Doenja, dat zal ik je nooit vergeven, —
moeders dood... Voor de eerste keer in mijn leven heb ik je iets gevraagd... Dat zal ik niet vergeten.
Hij ging weg en sloeg de deur met zoveel geweld dicht, dat Jewdokia
ineenkromp. En nog lang zat zij verbluft voor de spiegel. Wat had zij nu
eigenlijk voor bizonders gezegd?... Ach hij was natuurlijk gek, gewoon gek.. .
..

322

Lefort had al lang op Peter zitten wachten in de hal voor de slaapkamer.
(Op de begrafenis hadden zij elkaar vanuit de verte gezien.) Onstuimig
greep hij diens handen:
- 0, Peter, Peter, wat erg voor je... (Peter beefde nog steeds van
Ich kondoliere, ich kondotoom.) Sta me toe in je verdriet te delen.
lier^... 0 !... Mein Herz ist voller Schmerzen... 0!... Mijn hart is
vervuld van smart. .. (Zoals altijd, wanneer hij opgewonden was, ging
hij over in een gebroken taaltje, hetgeen Peter juist bizonder trof.) Ik
weet, dat troost niets geeft... Maar neem, neem mijn leven en lijd niet,
Peter...
Krachtig omarmde Peter hem en drukte zijn wang tegen diens geparfu-

meerde pruik. Dat was een ware vriend. .. Fluisterend zei Lefort:
- Laten we naar mijn huis gaan, Peter... Probeer je verdriet van je
af te zetten... We zullen je een beetje afleiding bezorgen, als je dat
wenst... Of zusammen weihen... Samen wenen...
- Jay ja, laten we naar jouw huis gaan, Franz...
Bij Lefort was alles al voorbereid. In een kleine zaal met deuren die
uitkwamen op de tuin waar achter de struiken de muzikanten verscholen
zaten, stond een voor vijf personen gedekte tafel. Twee dwergen in Romeinse klederdracht met kransen van ahornbladeren in het haar, Tomos en
Seka, bedienden... De hele ruimte was met guirlandes van rozen versierd.
Men ging aan tafel: Peter, Lefort, Mensjikow en de vorst-paus. Noch brandewijn, noch de daarbij behorende versnaperingen kwamen op tafel. De
dwergen brachten op vergulde schalen, die zij hoog boven hun hoofd hielden, pasteien van spreeuwen en gebraden kwartels.
- Voor wie is het vijfde bord?
vroeg Peter.
Lefort glimlachte met opgetrokken mondhoeken:
- Wij geven vandaag een Romeins diner ter ere van de godin Ceres,
die zo beroemd geworden is door de troostrijke geschiedenis van haar
dochter Proserpina...
Wat is dat voor een geschiedenis?
vroeg Aleksasjka. In zijn
zijden jas en met een pruik op, waarvan de lokken tot op zijn heupen vielen, zag hij er bizonder kwijnend uit. Anikita was net zo gekleed...
21*
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- Proserpina was door de god van de onderwereld, Pluto, ontvoerd, —
zei Franz, en haar moeder treurde om haar... Nu zou je denken, dat
het verhaal hiermee uit was... Maar nee, er is geen dood, maar alleen een
eeuwig groeien. .. De ongelukkige Proserpina baande zich een weg door de
aardkorst, groeide als een prachtige granaatappelboom op en werd daardoor de troost van haar moeder.
Peter was stil en droevig gestemd. In de tuin was het donker en vochtig.
Door de open deuren schitterden de sterren. Nu en dan dwarrelde in de
lichtstreep, die uit de kamer viel, een verdord blad naar beneden.
- Voor wie is er nu nog meer gedekt? herhaalde Peter zijn vraag.
Lefort hief zijn vinger op. In de tuin knarste het zand. Annchen kwam
binnen, in een prachtige japon, aren in de linkerhand en in de rechter een
schaal met wortelen, sla, radijs en appelen, die zij tegen haar heup hield.
Haar haren had zij hoog opgestoken en met rozen versierd. In het kaarslicht leek haar gezicht bizond.er liefelijk.
Peter stond niet op, hij ging alleen wat rechter zitten en omklemde de
stoelleuning. Anna zette de schaal voor hem neer en maakte een buiging.
Men scheen haar geleerd te hebben er iets bij te zeggen, maar zij zweeg uit
verlegenheid en dat was eigenlijk nog beter...
- Oeres brengt je de oogst en dat betekent: er is geen dood... Aanriep Lefort uit en schoof voor Anna een stoel bij. Zij
vaard ze en leef!
ging naast Peter zitten. De glazen werden volgeschonken met schuimende
Franse champagne. Peter wendde geen oog van Anna af. Maar er heerste
nog een zekere gedwongenheid aan tafel. Zij legde haar vingers op zijn
hand:
- Ich kondoliere, Herr Peter. (Haar grote ogen vulden zich met tranen.)
Ik zou alles geven om u te troosten...
Door de wijn, door de nabijheid van Annchen voelde hij zich warm
worden. De vorst-paus knipoogde al tegen hem. Aleksasjka kon zijn verlangen naar vrolijkheid al haast niet meer inhouden. Lefort stuurde een dwerg
naar de tuin en daar klonken violen en tamboerijnen, Anna's japon ruiste,
haar ogen straalden weer, als de zon na regenschijn. Peter vergat .zijn ver.
riet:
.
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Champagne, champagne, Franz! ...
zei Anikita en alle rimpels in zijn gezicht
Zie je wel, zoontje,
met de Griekse en Romeinse goden is het leven plezieriger...
straalden,

* 18 *

In de wouden achter de Oka (waar zij de hele zomer hadden doorgebracht) toonde zich de kreupele Owdokim, die zich hier als een vis in het
water voelde, een doortastend en moedig mens. Hij verzamelde een kleine
schaar ervaren en beproefde mannen om zich heen, die voor dood en bloed
niet bang waren en zich niet door kleinigheden lieten ophouden. Hun kamp
bevond zich in een moeras op een eiland, ontoegankelijk voor mens en
dier, behalve langs een nauwelijks begaanbaar pad. Daa r brachten zij alle
buit heen: brood, vee, gevogelte, brandewijn, kleren, en uit kerken gestolen
zilver. Zij woonden in met takken afgedekte kuilen. .. In een eeuwenoude
den hadden zij een uitkijkpost gemaakt. Hier klom Joeda op om de omgeving te verkennen.
In totaal leefden er negen rovers op het eiland. Nog twee, die bizonder
brutaal waren, zwierven als verspieders in herbergen en langs de wegen.
Waren kooplieden met hun waren onderweg van Moskou naar Toela, reed
een bojaar naar zijn landgoed of praalde een waard, die een slokje teveel
op had, dat hij een kist met geld begraven had, dan ging er dadelijk een
boerenjongen met een zweep of een mandje in de hand op weg naar het
donkere bos en liep zo vlug zijn benen hem dragen konden naar het eiland.
Dan floot hij. Vanaf de uitkijkpost antwoordde Joeda met gefluit. De kromme Owdokim klom dan uit zijn hol. Hij bracht de jongen door het moeras
naar het eiland en ondervroeg hem daar. In alle langs de weg gelegen
nederzettingen had Owdokim zulke handlangers. Ze zouden zich liever in
stukken hebben laten snijden dan dat ze hun mond voorbij gepraat hadden... Owdokim ontving hen hartelijk, onthaalde hen, gaf hun een kopeke,
vroeg hoe het met hun vader en moeder ging, maar zowel kinderen als vol.
wassenen vreesden hem: hij was stil en vriendelijk, maar zelfs zijn vriendelijkheid boezemde angst in.
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Het leven in het moeras was hard. 's Avonds kwam er een melkwitte
nevel op. De vochtigheid drong door tot op het been en de wonden deden
pijn. Owdokim had verboden 's nachts een vuur te stoken... Op een keer
toen het aardedonker was, was een van de rovers in opstand gekomen:
„Wij hebben zeker nog niet genoeg te verduren gehad van de wojewoden
en landheren, dat we nu deze satan op ons dak gekregen hebben", en wilde een vuur aansteken. Owdokim kwam met een vriendelijk gezicht op hem
toe, nam zijn krukken in de linkerhand en greep de man bij zijn keel.
Diens tong hing al spoedig uit de mond en zijn ogen kwamen uit de kassen
naar buiten, men gooide hem in het moeras.
Geel kwam de zon op en verwarmde niet. De bomen stonden tot hun middel in de nevel. De rovers hoestten, krabden hun achterwerk dat nog pijnlijk van de zweepslagen was en verwisselden hun voetlappen, en hingen hun
ketels boven het vuur.
Echt werk was er niet te doen. Als het fluitje van een handlanger in het
bos klonk, mochten ze blij wezen. Anders moesten ze de hele dag luieren
en slapen, tot ze er suf van werden. Van verveling vertelden zij elkaar
sprookjes en zongen dwangarbeidersliederen die hun hart met weemoed vervulden. Over zich zelf hadden ze het zelden. Behalve Joeda, en Zjemow,
waren het allemaal lijfeigenen, die bij hun landheren weggelopen waren.
Men ving hen, sloeg ze in boeien, maar zij wisten telkens weer uit het
tuchthuis te ontkomen.
Vaak ging Owdokim op een bemoste steen zitten en begon te vertellen.
Met sombere gezichten luisterden zij naar hem in de slaperige stilte van
het bos. Zij begrepen niet precies, waar Owdokim heen wilde. Ze hadden
liever gehad, dat hij gewoon loog net als de anderen: zeg, makkers, spoedig
zal de gouden proclamatie van de tsaar gevonden worden, dan zullen allen
vrij zijn en mogen leven zoals hun goeddunkt in rust, overvloed en vergetelheid... Natuurlijk was het maar een sprookje, maar toch deed het iemand
goed er bij het vochtige ruisen van de dennen aan te denken... Neen, hij
vertelde nooit iets, wat troost schonk.
-- Er was eens een tijd, kinderen, maar die is nu al voorbij, misschien
was het juiste ogenblik er nog niet voor gekomen... Ik liep toen rond in

`
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een lakense jas, een scherpe sabel aan mijn zij en opstandige geschriften
in mijn muts. .. Die tijd zal terugkeren, kinderen, daarvoor heb ik jullie
hier in het bos... De bezitlozen en daklozen verzamelen zich, als kraaien
vliegen zij naar elkaar toe in zwermen, ontelbaar is hun aantal. .. De gouden proclamatie brengen zij mee, genaaid in de jas van de kozak Stepan
Timofejewitsj Razin... Met bloed is de proclamatie geschreven, het bloed
nam men uit onze wonden, met een scherpe dolk schreef men haar... Daar
staat in: geen genade, alle rijken, alle voornamen moeten samen met hun
landgoederen, steden en nederzettingen en de residentie Moskou van de
aarde weggevaagd worden... Op de lege plekken stichten we vrije kozakkenraden... Helaas is dat ons niet gelukt, vrienden... Maar eens zal het
ons wel gelukken. .. Zo staat het in de oude boeken geschreven.. .
Met zijn baardje op de knop van zijn stok leunend, keek hij met waterige ogen naar het moeras, drukte terloops een mug op zijn wang dood en
glimlachte even.
Tot Pokrow blijven we hier. Er zijn hier nog een massa paddestoelen. .. Als de eerste sneeuw valt, gaan we hier vandaan, kinderen, maar nog
niet direct naar Moskou. Daar is het leven te gevaarlijk geworden. In
de kanselarij van justitie zit nu vorst Romodanowski en van hem zegt men:
de dagen, dat hij bloed te drinken krijgt, is hij opgewekt, maar de dagen,
dat hij het niet krijgt, smaakt hem zelfs zijn brood niet. Ik zal jullie
naar de Wyg-rivier brengen. In de oerwouden daar bevinden zich de hutten
van de oudgelovigen. Er is een grote kluizenaarshut met britsen, maar er
zijn schietgaten aangebracht, van waaruit men zich tegen de keizerlijke
soldaten teweer kan stellen. Geweren en kruit zijn in voldoende hoeveelheid
aanwezig. In die hut leeft een kleine, grijze, oude monnik. Hem gehoorzamen ongeveer tweehonderd oudgelovigen, die verspreid langs de Wyg wonen... Zij wonen in paalhutten en ploegen zonder paarden. Wat de monnik hun opdraagt, doen zij. Voortdurend groeit hun aantal. Niemand mag
iets voor zichzelf houden, iedere week biechten zij bij hem en hij neemt
dan bosbessen en rogge- of gerstemeel, vermengt deze en geeft dit als
avondmaal. Langs geheime paden zal ik jullie naar dit duistere lustoord
voeren en daar zullen wij, vrienden, van onze misdaden uitrusten.
.
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De rovers zuchtten, toen zij van de Wyg hoorden, maar slechts weinigen
geloofden, dat zij die levend zouden bereiken. Dat was zeker ook maar een
sprookje.. .
Meestal nam Owdokim geen deel aan het werk en bleef alleen op het
eiland achter. Hij kookte dan pap en waste broeken en hemden. Maar wanneer hij zelf meeging, de zware slagkogel achter in de gordel, dan wisten
zij, dat hun een zwaar karwei te wachten stond. Bij al zijn lichamelijke gebreken was hij behendig als een spin, als hij 's nachts onder het uitstoten
van een fluitend geluid dat iemand de haren ten berge deed rijzen, voor de
paarden sprong en hun zijn werpkogels tegen de kop slingerde. Had hij met
voornamen of rijken te doen, dan kende hij geen genade en maakte zelf een
eind aan hun leven. Hun bedienden liet hij lopen, nadat hij ze de schrik op
het lijf had gejaagd, maar met degenen, die hem herkenden, liep het
slecht af.
In Moskou was men van deze roofovervallen op de landweg naar Toela
op de hoogte en men had al een paar keer soldaten onder leiding van een
luitenant erheen gestuurd om de bende uit te roeien. Maar geen van hen
keerde uit de bossen terug, alleen het verraderlijk moeras, waar Owdokim
hen in gelokt had, wist van het lot dezer soldaten...
Zo leefden zij zo goed en zo kwaad als het ging en leden geen honger.
Tegen het einde van de zomer zocht Owdokim allerlei spullen bij elkaar en
stuurde de Zigeuner, Joeda en Zjemow naar de grote markt te Toela om
deze daar van de hand te doen:
Denk erom, mannen, dat jullie het geld thuisbrengt en je ziel niet
met zonden bezwaart. .. Anders is het met jullie gedaan... Dan zal ik jullie
wel weten te vinden. . .
Een week later keerde Joeda alleen terug met een kapotgeslagen hoofd,
zonder spullen en zonder geld. Het eiland was verlaten, alleen de koude
as van de kampvuren en wat rondslingerende rommel. Hij wachtte en riep.
Niemand antwoordde. Hij zocht de plaats, waar Owdokim geld en baar
zilver' placht te begraven, maar vond niets.
Geel en rood vlamde het bos, herfstdraden zweefden rond, bladeren
dwarrelden naar beneden. Het was Joeda zwaar te moede, hij zocht de
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droge broodkorsten bij elkaar en ging op weg zonder vast doel, misschien
wel naar Moskou. Maar vlak achter het moeras in het roodachtig gestreepte
dennenbos liep hij tegen een van zijn makkers op, een horige van Narysjkin, Fjodor Fjodorow.
Fjodor was een rustige man, had een groot gezin en werkte zonder te
mopperen als een paard. Hij moest een hoge pacht opbrengen en voedde
zijn talrijke kroost bijna letterlijk met zijn vlees en bloed. Eén eigenschap
werd zijn ongeluk, had hij een glas teveel op, dan steeg de ondergane
belediging hem naar het hoofd en liep hij met een paal door het dorp te
dreigen, dat hij de rentmeester van Narysjkin in tweeën zou splijten. Of
hij het nu was of een ander, die de rentmeester vermoord had, in ieder
geval bezwoer hij zijn kinderen bij hoog en bij laag, dat hij onschuldig was
en vluchtte. Nu hing hij aan een dennetak, zijn ellebogen samengebonden,
zijn hoofd opzij. Joeda kon zijn gezicht niet eens zien... „Ach, kameraad,
kameraad", de tranen kwamen hem in de ogen en langs eenzame paden
verliet hij deze plaats...
* 19 *

De opperste bojaren, die in de staatsdoema in het Kremlin zaten, hoopten nog steeds het oude van God gegeven leven voort te zetten „de jonge
tsaar zou zich wel uitrazen, alles kwam weer in orde, er was geen reden
om zich ongerust te maken, hoe het ook zou lopen, de boeren zouden hen
altijd voeden." Terwijl Peter in Preobrazjenskoje met allerlei nieuwe naar
geld en macht dorstende mensen, met kooplieden en edelen die de eer van
hun voorvaderen voor een pruik hadden ingeruild, de staatsgelden voor
zijn speeltroepen en andere vermaken, voor de bouw van schepen, soldatennederzettingen en paleizen voor zijn gunstelingen zonder enige bedenking
verspilde, schaamteloos braste en zich onbekommerd vermaakte, terwijl de
staat evenals voorheen in al zijn voegen kraakte, als een kar die in de
modder was blijven steken, hadden de dingen in het westen (in Venetië,
in het Heilige Roomse Rijk en in Polen) zo'n keer genomen, dat men niet
langer van plan was de Moskovische traagheid en het dubbele spel te dul-
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den. De Zweden beheersten de Oostzee, de Turken, die heimelijk door de
koning van Frankrijk ondersteund werden, de Middellandse. De Turkse
vloot kaapte Venetiaanse koopvaardijschepen. Turkse janitsjaren verwoestten Hongarijë. De Krimtataren, onderdanen van de Turkse sultan, vielen
plunderend de zuidelijke steppen van Polen binnen. De Moskovische staat
echter, die zich door een verdrag verplicht had tegen de Tataren en Turken
ten velde te trekken, bepaalde zich tot nota's, aarzelde en bedacht uitvluchten: „Tweemaal hebben wij al troepen naar de Krim gestuurd, maar onze
bondgenoten zijn ons niet te hulp gekomen. Nu is onze oogst slecht uitgevallen, we zullen daarom het volgende jaar moeten afwachten, wij weigeren
dus niet om aan de oorlog deel te nemen, maar wachten tot jullie zelf begonnen bent en dan zullen wij jullie bij God ondersteunen?'
In Moskou zaten de gezanten van de chan uit de Krim, zij waren niet
karig met geschenken voor de bojaren en stelden hun voor met de Krim
eeuwige vrede te sluiten. Zij bezwoeren het Russische gebied niet te zullen
brandschatten en niet meer te zullen vasthouden aan de oude beschamende
afdracht. Lew Kirillowitsj schreef naar Wenen, Krakow en Venetië aan
de Russische buitengewone gezanten, dat zij geen geloof moesten hechten
aan de beloften van de keizer, de koning en de doge en zichzelf moesten
bepalen tot vage beloften. Al meer dan twee jaar sleepten deze onderhandelingen zich voort. De Turken dreigden heel Polen te vuur en te zwaard
te zullen verwoesten en in Wenen en Venetië de vlag met de halve maan
te laten wapperen. En nu was uit Wenen de keizerlijke gezant Johann Curtius in Moskou aangekomen. De bojaren schrokken, nu kwamen ze er
niet meer van af. Zij ontvingen de gezant met veel pracht en praal, brachten
hem naar het Kremlin, stelden hem een vorstelijk verblijf ter beschikking,
gaven hem dubbel zoveel eten als de andere gezanten en begonnen uitvluchten te bedenken, leugens te verzinnen en de zaak op de lange baan te schuiven. Zij beriepen zich erop, dat de tsaar afwezig was wegens manoeuvres
en dat zij zonder hem geen besluit konden nemen.
Maar toch kwamen ze er niet onderuit. Johann Curtius drukte de bojaren
met hun neus op het oude verdrag en wist te bereiken, dat zij besloten de
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oorlog te zullen verklaren en dit bij het kruis bezwoeren. Curtius vertrok
verheugd. In Moskou kwamen dankbrieven aan van de Duitse keizer en
de Poolse koning, waarin de tsaar werd aangesproken met „Majesteit",
gevolgd door zijn volledige titel met inbegrip van de woorden „gebieder
van de Iwirische, Georgische en Kabardinische landen en de gebieden van
Deditsj en Ottsjitsj". Ook toen gelukte het nog de zaak enige tijd slepende
te houden. Maar het was al duidelijk, dat de oorlog niet te vermijden viel.
.

* 20 *

Na de slemptijd, toen het klokgelui over het in de zachte schemering
van de aanbrekende dag stilgeworden Moskou heentrok en het aanbreken
van de vastentijd verkondigde, werd plotseling op alle markten, in de nederzettingen en voorsteden over de oorlog gesproken. Het was alsof iemand
in deze nacht alle mensen had toegefluisterd: „Er komt oorlog er is
iets gaande. Als de Krim eerst maar in onze handen is, dan kunnen we met
de hele wereld handel drijven... De zee is groot, daar steekt niemand je
de vinger in de mond om de kopeke eruit te halen, die je achter je kiezen
hebt."
De grote boeren en de landarme, verboerste kleine adel die tarwe aanvoerde uit het gebied van Woronezj, Koersk en Belgorod, vertelden dat in
de steppen de corlog tegen de Tataren nauwelijks te verwachten was...
„Naar het zuiden en naar het oosten strekt onze steppe zich duizenden wersten uit. Onze steppe is net een stevige meid je hoeft je broek maar boven
haar uit te schudden en ze draagt al vrucht, tot aan de hals zouden we
door het koren lopen... Maar de Tataren laten het niet toe... Hoeveel
van de onzen zijn al als gevangenen naar de Krim versleept, ach! .. .
Maar vrij, dat je in de steppe leeft, vrij ! Niet zoals bij jullie Moskovieten.. .
Het heetst ging het toe in Koekoej. Velen waren tegen de oorlog: „Wat
moeten wij met de Zwarte Zee beginnen, we kunnen toch geen hout, teer en
traan naar de Turken en naar V enet i ë uitvoeren. De Oostzee moet ver331

overd worden..." Maar de militairen en vooral de jongeren waren vurig
voor een oorlog. Die herfst waren de troepen verdeeld over twee legers
naar het dorp Kozjoechowo gemarcheerd en hadden daar anders dan in
voorgaande jaren volgens alle regels van de krijgskunst oorlog gevoerd.
Van het Lefort- en Boetyrski-regiment, van de Preobrazjenski- en Semjonowski-speeltroepen die nu lijfgarde heetten, zeiden de buitenlanders, dat
zij in niets voor de Zweden en Fransen onderdeden. Maar met de Kozjoechowo-veldtocht kon men hoogstens pralen bij drinkgelagen, wanneer er
een dronk uitgebracht werd onder het gedreun van pauken en het gedonder
van kanonnen. De officieren met ravezwarten pruiken, tot op de grond
hangende zijden sjerpen en reusachtige sporen kregen meer dan eens te
horen: „Helden van Kozjoechowo! Als er met papieren bommen geschoten
wordt, dan zijn jullie dapper, maar proef maar eens van de Tataarse
kogels..."
Alleen Peters vertrouwden weifelden Romodanowski, Artamon Golowin, Apraksin, Gordon, Vinius, Aleksandr Mensjikow: de onderneming
boezemde hun vrees in... „Maar als het eens mis liep? Dan kon niets hen
meer redden, de verontwaardigde massa zou allen wegspoelen. .. Maar
geen oorlog voeren scheen nog gevaarlijker. De mensen morden toch al,
dat de Duitsers de tsaar ingesponnen hadden en zijn ziel omgeruild en dat
het geld werd verdaan met pleziermaken, maar dat de mensen gebrek leden
en er van grote daden niets te zien was!"
Peter bewaarde het stilzwijgen. Als het gesprek op de oorlog kwam,
dan uitte hij zich dubbelzinnig: „Zeker, zeker, bij Kozjoechowo hebben we
alleen grapjes verkocht, maar met de Tataren zullen we pas goed gaan
spelen..." Alleen Lefort en Mensjikow wisten, dat Peter heimelijk bang
was en dezelfde vrees koesterde als in die gedenkwaardige nacht van zijn
vlucht naar Troïtsa. Maar zij wisten ook, dat hij desondanks zou besluiten
tot de oorlog.
Uit Jeruzalem brachten twee zwartgebrande monniken een brief over
van Dositheus, de patriarch van Jeruzalem. De patriarch schreef onder
tranen, dat in Adrianopel een gezant van de koning van Frankrijk aangekomen was met diens brief betreffende de heilige plaatsen. Hij had de
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grootvizier zeventigduizend en de chan van de Krim, die zich op dat moment toevallig in Adrianopel bevond, tienduizend gouden dukaten geschonken en de Turken verzocht om de heilige plaatsen aan de Fransen over te
dragen... „En de Turken hebben ons, rechtgelovigen, het Heilige Graf
ontnomen en aan de Fransen gegeven. Ze hebben ons maar vierentwintig
lampen laten houden. De Fransen hebben ons ook de helft van Golgotha,
de hele kerk van Bethlehem en de heilige grot afgenomen. Alle heiligenbeelden en de altaarruimte, waar wij altijd het heilige vuur verdelen, hebben zij verwoest. De Fransen hebben in Jeruzalem erger huisgehouden dan
de Perzen en Arabieren. Maar als gijlieden, de alleenheersers van Moskovië
bij de gratie Gods, de heilige kerk aan haar lot overlaat, wat zal dan uw
roem zijn?... Sluit daarom geen vrede met de Turken, voor zij de heilige
plaatsen aan de rechtgelovigen hebben teruggegeven. Mochten de Turken
hiertoe niet bereid zijn, verklaart hun dan de oorlog. Nu is het tijdstip
gunstig: de drie grote legers van de sultan bestrijden in Hongarijë de
keizer. Bezet eerst de Oekraïne dan Moldavië en Walachijë, maakt u dan
meester van Jeruzalem en sluit vrede. God heeft uw gebeden verhoord en
de Turken en Tataren verwikkeld in een oorlog met de Duitsers. Nu is het
ogenblik gunstig en nog draalt gij ! Zie, hoe de muzelmannen met u de
spot drijven: de Tataren, een handvol mensen, slaan zich op de borst, dat
gij aan hen schatplichtig zijt, terwijl de Tataren de Turken gehoorzaamheid verschuldigd zijn, en dat wil eigenlijk zeggen, dat ook gij onderdanen
zijt van Turkijë..."
Het was bitter voor de Moskovieten deze brief te moeten lezen. De grote
bojarendoema kwam bijeen. Zwijgend en somber zat Peter in zijn staatsiegewaad op de troon. De bojaren gingen zich te buiten aan hoogdravende
redevoeringen, beriepen zich op de oude kronieken en jammerden over de
schending van de heiligdommen. Reeds schemerde buiten de avond en viel
het schijnsel van de lamp in de hoek over de gezichten, maar de bojaren
verhieven zich de een na de ander naar titel en rang van hun plaats,
schoven hun zware mouwen omhoog en spraken, spraken gebarend met
hun witte vingers. De trotse voorhoofden bedekt met zweet, de strenge
blikken, de verzorgde baarden en de holle redevoeringen, die snorden als
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windmolentjes, vervlochten zich in Peters hoofd tot een onontwarbaar kluwen. Niemand sprak ronduit van oorlog, maar allen liepen met een zijdelingse blik naar staatsraad Vinius, die met twee klerken de redevoeringen
der bojaren optekende, als katten om de hete brij heen. Zij schroomden
het woord oorlog uit te spreken en het rustige bestaan in gevaar te brengen.
Als er weer eens oproer en ellende van kwam? Zij wachtten op het woord van
de tsaar en waren klaarblijkelijk bereid te besluiten tot wat hij zou zeggen.
Maar ook Peter voelde er niets voor alleen de verantwoording te dragen
voor zo'n belangrijke beslissing: hij was nog jong en van jongsaf aan geïntimideerd. Met toegeknepen ogen wachtte hij af. Eindelijk namen zijn vertrouwden het woord en wel op andere wijze : zij gingen recht op de kern
af. Tichon Stresjnew zei:
Natuurlijk staat het de tsaar vrij te beslissen... Maar, wij bojarei
moeten ons leven veil hebben voor het geschonden graf van de Verlosser
en voor de eer van de tsaar. .. Zelfs in Jeruzalem drijft men de spot met
ons en is er een grotere schande denkbaar?. Neen, bojaren, besluit de
adelsmilitie op te roepen...
Lew Kirillowitsj wilde al op zijn bekende breedsprakige manier met de
bekering van Rusland tijdens Wladimir beginnen, maar toen hij het bedenkelijk gefronste gezicht van Peter zag, maakte hij een afwerend gebaar
en zei:
Waar zouden we bevreesd voor moeten zijn, bojaren... Wasili Golitsyn heeft zich aan de Krim de vingers gebrand. Maar waar was zijn leger
mee uitgerust? Met knuppels... Nu hebben wij, god zij dank, wapens genoeg... Neem bijvoorbeeld mijn fabriek in Toela, wij gieten geen slechtere
kanonnen dan de Turken... Mijn geweren en pistolen zijn zelfs beter...
Als de tsaar het beveelt, dan lever ik vóór mei speerpunten en- sabels —
als het moet voor honderdduizend man. .. Wij mogen in geen geval de
oorlog uit de weg gaan.. .
Romodanowski schraapte zijn keel en zei:
Als we alleen stonden, dan moesten we er nog eens over denken.
Maar Europa heeft zijn ogen op ons gericht... Wij mogen niet op de plaats
halt houden, dat zou onze ondergang zijn... Wij leven niet meer in de tijd
.
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van Gostomysl. Harde tijden staan voor de deur... Onze eerste opgave is
het verslaan van de Tataren. .
Het werd stil onder de rode lage gewelven. Peter beet op zijn nagels.
Boris Aleksejewitsj Golitsyn kwam binnen, gladgeschoren, maar in Russische dracht, keek vrolijk en overhandigde Peter een ontrold stuk. Het was
een verzoekschrift van de kooplieden in Moskou. Zij verzochten Golgotha
en het Heilige Graf te beschermen, de wegen naar het zuiden te zuiveren
van Tataren en indien mogelijk. ook steden aan de Zwarte Zee te bouwen.
Vinius schoof de bril op zijn voorhoofd en las het stuk met luider stem
voor. Peter stond op en de Monomach-kroon stootte tegen de baldakijn:
- Nu, bojaren, wat is jullie besluit?
Hij keek boos, zijn mond samengetrokken tot een kippenaars. De bojaren
stonden op en bogen:
- Als jij het wenst, Majesteit, roep dan de militie op...
* 21 *

-

Zigeuner... Luister eens.
- Wat is er?
- Zeg hem, dat je als gezel bij mij in de smederij hebt gewerkt...
Zweer het hem op het kruis...
- Wat geeft me dat?
- Dat zul je wel zien... We zullen het nog goed krijgen... Wat een
zeldzaam geluk...
- Ik ben het zat, Koezma. Ik hoop, dat ze er gauw een eind aan maken.
- Er een eind aan maken ! Daar kun je lang op wachten... Ze zullen
je nog de neusvleugels uitrukken, je met de zweep slaan tot je geen vel
meer over hebt en dan naar Siberië.. .
--- Ja, je zult wel gelijk hebben... Het is afschuwelijk. . .
- De rentmeester van Lew Kirillowitsj is in Moskou geweest en heeft
daar een officieel stuk gekregen, dat hij in de tuchthuizen de mensen bij
elkaar mag zoeken, die hij nodig heeft, en hen meenemen naar de fabriek.
Maar dan komt mijn vak mij juist te pas. Daarom heb ik het hun ook ver.
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teld... Zij herinneren zich mij... Ja, mijn waarde, Koezma Zjemow vergeet
men niet zo gemakkelijk... Zij hebben mij koolsoep met vlees te eten gegeven... Ze zijn heel behoorlijk met mij omgesprongen... Ze hebben me
niet geslagen, al waren ze wel streng... Als je bij hen moet komen, zeg
hun dan, dat je bij mij de hamer gezwaaid hebt.. .
Koolsoep met vlees?... herha alde de Zigeuner nadenkend.
Dit gesprek voerden de Zigeuner en Zjemow in een kelder van het
tuchthuis in Toela. Zij zaten hier al bijna een maand. Men had hen tot nu
toe pas één keer geslagen en dat was, toen zij destijds op de markt met het
gestolen goed gearresteerd waren (Joeda was het gelukt om te ontkomen) .
Zij wachtten nu op het verhoor en de folteringen. Maar de wojewode van
Toela was juist zelf met al zijn raadslieden en klerken aan een verhoor
onderworpen. Niemand dacht meer aan de beide gevangenen. Iedere morgen bracht de gevangenbewaarder hen geboeid naar de markt om te bedelen. Daar leefden zij van en gaven ook de bewaker nog te eten . En deze
onverwachte wending: in plaats van naar Siberië zouden zij in de wapenfabriek van Lew Kirillowitsj komen. Bovendien zouden hun neusvleugels
heel blijven.
De Zigeuner zei, wat Zjemow hem geraden had en uit het tuchthuis werden de beide mannen geboeid buiten de stad naar de rivier Oepa gebracht,
waar langs de oever lage, door stevige schuttingen omgeven stenen gebouwen stonden. In een op de rivier uitkomende gracht knarsten de schepraderen van de watermolens. Het was koud en vanuit het noorden trokken
wolken over. Op de lemige oever was een menigte dwangarbeiders bezig
hout, gietijzer en erts uit te laden uit boten. Rondom niets dan boomstronken, kale, struiken en dode velden. Herfstwind. Het ene oog van de Zigeuner gloeide zwaarmoedig, toen zij de met ijzer beslagen poort naderden,
die door met hellebaarden gewapende wachters bewaakt werd... Dat zij
hem geslagen hadden, opgejaagd als een wild dier van de ene plaats naar
de andere, de ziel uit zijn lijf gerukt hadden, was hun nog niet mooi
genoeg!... Nu moest hij nog voor hen werken, werken... Ze lieten hem
nog niet eens creperen.. .
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Door de poort kwamen zij op een zwarte binnenplaats die vol met ijzer
lag. Lawaai, gepiep van zagen, gedreun van hamerslagen. Door de roetzwarte deuren zagen zij hoe de vonken van onder de hamers stoven. Daar
stonden mensen tot hun middel naakt het ijzer met brede slagen te smeden.
Daar suisde een hamer die menige poed zwaar was en die door het molenrad aangedreven werd, neer op een brok ijzer en de vonken sproeiden tegen de leren schorten. Daar stonden de draaiers aan hun werkbanken...
Van de poort af werden over een plankier kruiwagens met kolen naar een
lage smeltoven geduwd. Vlammen en zwarte rook sloegen uit de oven.
Zjemow gaf de Zigeuner met zijn elleboog een por in de zij:
Zij zullen Koezma Zjemow nog leren kennen...
Opzij van de smederij keek door het raam van een proper bakstenen
huisje een gladgeschoren gezicht. De man was rozig als na een bad en
had een puntmuts op. Het was de leider van de fabriek: de Duitser Kleist.
Hij klopte met zijn pijp tegen het raam. Haastig ging de bewaker met Zjemow en de Zigeuner naar hem toe en legde uit, wie zij waren en waar zij
vandaan kwamen. Kleist schoof het onderste raam omhoog, leunde naar
buiten en kneep zijn lippen samen. De kwast van zijn muts danste voor
zijn ronde gezicht heen en weer. De Zigeuner keek vijandig en tegelijk vol
vrees naar de kwast... „Hm, een echte bloedzuiger!" dacht hij.
Achter Kleist stond op een helder gedekte tafel gebraden vlees, knapperig brood en een vergulde kop met koffie. Een aangenaam riekende tabaksrook steeg uit de pijp op en dreef weg door het raam. De gevoelloze
en ijskoude ogen van de Duitser boorden zich diep in de ziel van de Russen. Toen hij de • beide strafgevangenen voldoende had opgenomen, zei hij
langzaam:
Wie me bedriegt, die vergaat het slecht. Onbruikbare boeren, varkens, sturen ze me... Niets kan dat tuig. Ben je een bekwame smid, dan
is het goed... Maar als je me bedriegt, dan laat ik je ophangen... (Hij
klopte met zijn pijp op de vensterbank.) Jawel, je laten ophangen kan ik
ook, ik heb er het recht toe... Bewaker, zet die twee schaapskoppen achter
slot en grendel...
Onderweg lichtte de bewaker hen in:
22-182
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- Pas op, kinderen, met hem moet je voorzichtig zijn... Een kleine
misslag, je verslapen of wat traagheid, hij kent geen genade.
Wij kunzei Zjemow.
- We zijn hier niet gekomen om te gapen!
nen zelfs jouw Duitser nog wel wat leren.
- Maar wie zijn jullie dan? Ik heb gehoord, dat jullie dieven en rovers
zijn? Waarvoor heeft men jullie hierheen gestuurd?
- Wij beiden, de eenogige en ik, wilden, beste vriend, bij de oudgelovigen zien te komen om daar een vroom leven te gaan leiden, maar de
duivel heeft ons de voet dwars gezet...
antwoordde de bewaker, terwijl
- Aha, dat maakt de zaak anders,
Wij hebben hier een rooster, dat jullie moet
hij een lage deur operasloot.
weten... Ga maar voor, ik zal de kaars aansteken... (Zij daalden af in
een keldergewelf. De stralen die door de openingen van de ijzeren lantaarns
vielen, verlichtten schaars de britsen, de grof getimmerde tafels, een zwartgerookte kachel en aan lijnen hangende lompen.) Het rooster luidt als volgt:
's Morgens om vier uur roer ik de trommel, dan eerst het morgengebed en
aan het werk. Om zeven uur weer getrommel, een half uur voor het ontbijt. .. Ik heb een uurwerk bij me, willen jullie het zien? (Hij haalde een
koperen horloge, zo groot als een koolraap, te voorschijn en liet het zien.)
Daarna natuurlijk weer aan het werk. Om twaalf uur eten en een uur
slapen. Om zeven uur een half uur voor het avondeten en om tien uur
klaar...
- Gaan de mensen daar niet mee onderdoor?
vroeg de Zigeuner.
- Dat komt natuurtijk voor. Maar ja, mijn beste, het is nu eenmaal
dwangarbeid: als je niet gestolen had, kon je nu thuis op de oven liggen...
Er zijn bij ons vijftien vrije arbeiders in loondienst. Die houden om zeven
uur op, slapen apart en gaan 's zondags naar huis.
- En moeten we hier tot in lengte van dagen blijven?
vroeg de
Zigeuner die op een brits was gaan zitten, en zijn stem klonk nog heser.
Zjemow staarde naar de lichtopeningen van de ronde lantaarn en kuchte
zachtjes. De bewaker bromde iets in zijn baard. Bij het weggaan nam hij
de lantaarn mee.
.
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De eerbiedwaardige, grijs gespikkelde baard was zorgvuldig gekamd,
het haar met boter ingevet, het roze hemd beneden de borst omgord met een
zijden sjerp, waar alle veertig heiligennamen opgeborduurd waren... Maar
meer dan hiernaar keken de boeren, zijn vroegere neven, vrienden en buren
naar de ronde tot barstens toe gevulde buik van Iwan Artemjitsj Browkin.
Dat was het juist: de vroegere... Iwan Artemjitsj zat op de bank, de handen
onder zijn achterwerk geschoven. Zijn ogen keken streng zonder te knipperen. Zijn broek was van fijn laken. Hij droeg kleurige schoenen uit Kazan
met gekrulde neuzen. De boeren stonden echter bij de deur op een nieuwe
mat, opdat ze de schone deel niet met hun bastschoenen bemodderden.
zei Iwan Artemjitsj hun,
- Jullie boeren weten,
dat ik geen
vijand van jullie ben. wat ik kan, dat doe ik, maar als, het niet gaat, dan
moeten jullie het me niet kwalijk nemen...
- Op ons grondstukje is er zelfs voor een kip te weinig voedsel, Iwan
Artemjitsj.
-- Men kan het aan het vee niet duidelijk maken, het loopt maar een
eind weg en komt dan op jouw grond.
Maar de herders zullen we allemaal bij elkaar terwille van jou afranselen.
- Zo, zo,
bromde Iwan Artemjitsj.
- Geef ons toch het vee terug.
- We hebben het al zo krap, zo krap.. •
- Ik heb er weinig voordeel van, boeren,
antwoordde Iwan Artemjitsj, trok zijn handen onder zijn achterwerk vandaan en vouwde ze over
zijn buik.
Mij gaat de goede orde ter harte, boeren... Ik heb jullie veel
geld geleend, ach mijn God, hoeveel wel.
- Dat heb je, Iwan Artemjitsj, wij weten het, wij weten het.. .
- Uit goedheid... Omdat ik hier geboren ben en omdat mijn vader
hier gestorven is. God heeft mij weldaden bewezen en ik jullie. En tegen
walt voor een rente geef ik jullie dat geld, eenvoudig belachelijk... Tien
kopeken van een roebel per jaar, ach, ach... Het gaat mij niet om het
voordeel, maar om de goede gang van zaken...
.

-
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Veel dank, Iwan Artemjitsj.
- Weldra ga ik jullie helemaal verlaten. .. Ik ga grote zaken aanpakken, grote zaken. .. Ik ga in Moskou wonen... Nu, goed dan. .. (Hij
zuchtte en sloot zijn ogen.) Als ik alleen van jullie moest leven, dan
zou het er slecht met me uitzien, slecht. Uit oude vriendschap, voor
mijn zieleheil bewijs ik jullie deze weldaden... Maar wat doen jullie?
Hoe tonen jullie je erkentelijkheid? Jullie vee vertrapt mijn akker. Jullie
belastert me. Ach, mijn hemel... Moge God jullie vergeven... Betaal
me een altyn per koe en een halve kopeke per schaap en haal het
vee op.. .
- Heb dank, Iwan Artemjitsj, moge God je gezondheid schenken.
De boeren bogen en gingen weg. Hij had graag nog wat meer gezegd.
Hij was vandaag goed geluimd. Met behulp van zijn zoon Aljosja was het
hem gelukt in contact te komen met luitenant Aleksandr Mensjikow en hem
tweehonderd roebel te overhandigen. Deze had hem een aanbeveling meegegeven voor Lefort. Met zulke hoge heren had Browkin nog nooit te maken
gehad. Hij was helemaal geïntimideerd, toen hij tegenover een man stond
van een normaal postuur met tot op zijn middel neergolvende haren, gekleed
in fluweel en zij en met ringen aan zijn vingers... Zijn gezicht was streng,
zijn neus wees omhoog, zijn ogen keken doordringend... Maar toen Lefort
begreep, dat hij voor de vader van Aljosjka stond en bovendien de brief
van Mensjikow las, speelde er een lachje om zijn mond en klopte hij Browkin op de schouder... Op deze wijze kreeg Iwan Artemjitsj de opdracht
haver en hooi voor het leger te leveren...
- Sanja, riep hij, toen de boeren weg waren, neem toch die mat
weg... De neven hebben er hun voetsporen op achtergelaten.
De huid rond de ogen van Iwan Artemjitsj trok zich in vrolijke, stralende
plooitjes samen. Een rijk man mocht toch ook wel eens lachen. Van zijn
luiertijd tot zijn grijze baard had hij niet geweten, wat lachen was.
Sanjka kwam de kamer binnen in een groen, zijden bloesje met knopen.
Een donkerblonde vlecht, zo dik als een arm, reikte tot haar knieholten,
haar buik droeg zij iets naar voren, want haar borsten staken zo af ze
schaamde zich er gewoon voor. Haar ogen keken dom...
.
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Zij wendde
- Brr, wat hebben ze ingelopen met hun bastschoenen !
haar knappe gezicht van de mat af, pakte deze met haar vingertoppen bij
een punt beet en gooide haar op de deel. Iwan Artemjitsj nam zijn dochter
met een sluwe blik op. Zo een kon je, zonder dat je je hoefde te schamen,
aan een koning uithuwelijken.
In Moskou laat ik een stenen huis bouwen... Ik kom nu in het eerste
koopmansgilde... Hoor eens, Sanja... Het is toch maar goed, dat ik geen
haast gemaakt heb met jou... Nu kunnen we nog een rijke partij uitzoeken... Waarom draai je je om?... Domme gans!
- Laat toch!Sanja schudde haar hoofd, zodat de vlecht heen en
weer danste en keek haar vader met bliksemende ogen aan.
Laat me met
rust...
— Wat betekent dat: laat me met rust? Ik heb te beslissen... Als je me
kwaad maakt, geef ik je aan een herder tot vrouw.
- Liever met iemand varkens hoeden, dan wegens uw dwaasheid hier
uit te doyen...
Iwan Artemjitsj gooide ee n houten zoutvaatje naar Sanjka. Ze moest een
pak slaag hebben, maar hij was te lui om op te staan... Sanjka snikte
zonder tranen. Op dat moment werd er zo luid tegen de poort gebonkt, dat
Iwan Artemjitsj zijn mond opensperde. De kwaadaardige waakhonden sloegen aan.
- Sanja, ga eens kijken...
- Ik ben bang. Gaat u zelf maar.
- Ha, ik zal ze het kloppen wel even afleren...
Iwan Artemjitsj
greep de bezem die op de deel stond en daalde de trap af naar het erf.Ik
zal jullie, schaamteloos gepeupel... Wie is daar? Ik laat de honden los...
- Maak open!brulden de woedende stemmen voor de poort en
planken kraakten.
Browkin bond in. Hij liep naar het poortje. Zijn handen beefden. Hij
kon ternauwernood de dwarsbalk wegschuiven. De poort ging open en rijkgeklede ruiters met blanke sabels galoppeerden de binnenplaats op. Achter
hen aan kwam een met vier paarden bespannen vergulde karos met negerdwergen op de treeplank. Achter de karos kwam een tweewielig wagentje,

341

waar Lefort en tsaar Peter in zaten. Zij hadden driekante steken op het
hoofd en droegen mantels, die het stof van de weg niet doorlieten. Gestamp, gelach, geschreeuw...
Browkins knieën knikten. Terwijl hij op zijn knieën lag, stegen de ruiters af en stapte uit de karos de opgeblazen, slaapdronken vorst-paus in
Duitse kledij en na hem een jonge bojaar in een met zilverdraad bewerkte
mantel. Peter, die met Lefort de trappen opgesneld was, riep met zware

stem:
- Waar is de heer des huizes? Hier met hem, dood of levend!
Iwan Artemjitsj plaste in zijn broek. Toen kregen Mensjikow en zijn
zoon Aljosja hem echter in de gaten, snelden op hem toe, tilden hem op
en sleepten hem naar de trap. Ze hielden hem vast, opdat hij niet weer
een voetval zou doen. Peter zette echter in plaats van hem te slaan of nog
iets ergers aan te doen, zijn hoed af en maakte een diepe buiging voor hem:
- Goedendag, lieve neef. .. Wij hebben gehoord, dat je schone koopwaar hebt aan te bieden... Wij hebben een koper meegebracht... Over de
prijs zullen we het wel eens worden...
Iwan Artemjitsj deed zijn mond open, maar kon geen woord uitbrengen... De dolste gedachten schoten door zijn hoofd: „Zouden ze een of
ander bedrog ontdekt hebben? Zwijgen, zwijgen moest hij..." De tsaar
en Lefort schaterden van het lachen en ook de anderen lachten, tot ze er
van hoesten moesten. Het gelukte Aljosjka zijn vader toe te fluisteren: „Zij
zijn gekomen om Sanjka ten huwelijk t e vragen..." Ofschoon Iwan Artemjitsj al uit het lachen had opgemaakt, dat zijn gasten niet met boze bedoelingen waren gekomen, hield hij zich nog steeds van de domme. Hij was
een slimme boer... En zo stapte hij dan ook met een gezicht, of hij van
angst zijn bezinning kwijt was, met zijn gasten de kamer binnen. Hij werd
onder een ikoon gezet. Aan zijn rechterhand nam de tsaar plaats en aan
de linker de vorst-paus. Verstolen keek Browkin rond, wie wel de vrijer
zou zijn? Plotseling verstarde hij werkelijk: tussen de beide vrienden
Aljosjka en Mensjikow zat in een met zilverdraad geborduurde mantel zijn
J
vroegere heer Wasili Wolkow. Iwan Artemjitsj had zich allang vrijgekocht
en had hem met al zijn bezit en personeel nu wel kunnen kopen. .. Maar
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niet zijn verstand maakte hem nu schuchter, dat deed zijn zo vaak geranselde achterwerk.
- Staat de vrijer je soms niet aan?
vroeg Peter plotseling.
- Weer gelach. Wolkows lippen vertrokken zich onder de opgedraaide knevel. Mensjikow gaf Peter een knipoog:
- Misschien herinnert hij zich zekere oude krenkingen? (Hij knipoogde tegen Browkin.) Misschien heeft de vrijer je wel eens aan je haren getrokken? Of je met de steel van de zweep geslagen? Vergeef het hem dan
om Christus' wil... Verzoenen jullie je...
Wat moest hij daar op antwoorden? Zijn handen en benen trilden...
Hij keek naar Wolkow die daar bleek en deemoedig zat. En plotseling herinnerde hij zich, hoe op de binnenplaats van Preobrazjenskoje Aljosja het
voor hem opgenomen had en hoe Wolkow door de sneeuw achter Mensjikow aangerend was, hem gesmeekt had, zich aan hem vastklampte en bijna
huilde.. .
„Aha,
dacht Iwan Artemjitsj,
ik schijn het niet te zijn, waar men
het hier op gemunt heeft. .." Hij wierp een blik naar Wolkow en toen
maakte zich een dergelijke vreugde van hem meester, dat hij bijna alles
bedorven had... Maar hij had al begrepen, wat men van hem wilde : een
gevaarlijk grapje om langs een dunne paal over een afgrond te lopen...
Maar het was hem goed!
Aller ogen waren op hem gericht. Iwan Artemjitsj bekruiste stilletjes
onder tafel zijn navel en maakte voor Peter en de vorst-paus een buiging:
Ik dank jullie voor de eer, beste bruidwervers... Om Christus' wil
vergeef ons, die maar boerenkinkels zijn, indien wij jullie zonder het te

willen ergens mee beledigd zouden hebben... Wij zijn maar eenvoudige
marskramers, onbehouwen boeren die niets geleerd hebben. Wij zeggen
maar wat ons voor de mond komt. Onze dochter is blijven zitten en dat
doet ons verdriet. .. Aan de eerste de beste dronkaard gaf ik haar graag
tot vrouw. .. (Angstig wierp hij een heimelijke blik naar Peter en was
gerustgesteld : de tsaar lachte, blazend als een kater.) Wij kunnen niet
vatten, waarom de vrijers juist om onze boerderij in een grote boog heengaan. Het meisje is toch knap, alleen aan één oog blind, maar daarvoor
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is het andere ook goed. Weliswaar heeft de duivel op haar gezicht erwten
gedorst, maar men kan er ook een doekje overheen leggen... (Wolkows
duistere blik boorde zich in Iwan Artemjitsj.) Ze is aan één voet mank en
ook haar hoofd zit een beetje los en ze is wat scheefgegroeid... Maar verder mankeert er niets aan haar... Neemt haar, lieve bruidwervers, neemt
mijn oogappel. (Browkin had zich zo ingeleefd, dat hij snodf en zijn
ogen wiste.) Aleksandra, mijn kind, riep hij met klagelijke stem, —
kom toch binnen... Aljosja ga je zuster halen... Misschien zit ze op het
gemak. Ze heeft last van haar buik. Vergeef, dat ik het vergat te vermelden... Haal de bruid...
Wolkow probeerde achter de tafel vandaan te komen, maar Mensjikow
hield hem met geweld tegen. Niemand lachte, alleen Peters kin trilde.
- Hebt dank, lieve bruidwervers, zei Browkin, de bruidegom
staat ons bizonder aan. Wij zullen als een vader voor hem zijn: hem belonen, als . hij zich goed gedraagt, hem tuchtigen, als hij verkeerd handelt.
Wees niet boos, als ik er eens de zweep over leg of je bij je haar pak, lieve
schoonzoon, want je wordt in een boerenfamilie opgenomen...
Allen, die aan tafel zaten, knalden los en hielden hun buik vast van het
lachen. Wolkow beet op zijn lip, werd rood van schaamte en kreeg tranen
in zijn ogen. Aljosja sleepte de tegenstribbelende Sanjka van de deel naar
binnen. Zij bedekte het gezicht met haar mouw. Peter sprong op en trok haar
arm weg. En het lachen verstomde, zo mooi was Sanjka: wenkbrauwen als pijlen, donkere ogen, lange wimpers, een wipneusje, haar kinderlijke lippen
beefden, de gelijkmatige tanden klapperden, blozend als een appel... Peter
kuste haar op de mond en op de gloeiende wangen. Browkin beet haar toe:
Sanjka, dat is de tsaar zelf, laat toch...
Zij gooide haar hoofdje achterover en keek Peter in het gezicht. Men
kon haar hart horen kloppen. Peter legde zijn arm om haar schouders,
leidde haar naar de tafel en zei met de vinger naar Wasili Wolkow wijzend:
- Nu wat zeg je daarvan, hebben we soms een slechte bruidegom voor
je meegebracht?
Sanjka was helemaal haar hoofd kwijt: zij had beschaamd moeten doen,
maar zij staarde met wijdopen ogen haar bruidegom aan, als was zij vol--
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komen haar bezinning kwijt. Plotseling slaakte zij een diepe zucht en zei
fluisterend: „O, moedertje..." Peter pakte haar weer beet en wilde haar
kussen...
Hé, bruidwerver, dat hoort niet, zei de vorst-paus. Laat dat
meisje met rust...
Sanjka sloeg haar ogen neer. Aljosja voerde haar lachend weg. Wolkow
plukte aan zijn snor. Men kon zien, dat het een pak van zijn hart was...
De vorst-paus zei door zijn neus:
— Laten wij, die hier in naam van onze vader Bacchus bijeen zijn,
elkander liefhebben, broeders... Wij vragen om wijn en verversingen...
Iwan Artemjitsj haastte zich de nodige bevelen uit te delen. Op de binnenplaats vingen de knechten kippen. Met een verlegen lachje dekte Aljosja
de tafel. Men kon Sanjka's hakkelende stem horen: „Matrjona, haal de
sleutels, ze liggen in de kamer onder de veertig heiligen..." Peter riep
tegen Wolkow: „Bedank ons toch voor het meisje, Waska." En Wolkow
maakte een buiging en kuste hem de hand... Iwan Artemjitsj bracht eigenhandig een pan met roereieren binnen. Peter zei met een ernstig gezicht
tegen hem:
- Wij zijn je dankbaar voor de vrolijkheid, die je ons bezorgd hebt.
We hebben hartelijk gelachen... Maar vergeet niet, wat je plaats is,
Wanjka, treed niet teveel naar voren.. .
- Vadertje, hoe zou ik het gewaagd hebben als het niet jouw wil was
geweest. Ik was de hele tijd al meer dood dan levend van angst.. .
- Goed, goed, wij kennen jullie, duivelskinderen, wel... Maar haast
je met de bruiloft. De bruidegom trekt spoedig ten strijde. Haal een meisje
uit de nederzetting om je dochter politesse en dansen bij te brengen. .. Als
we van de veldtocht terugkomen, dan neem ik Sanjka bij me aan het hof.. .
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* 1 *
n februari van het jaar 1695 verkondigde doemaraad Vinius
vanaf de slaapkamertrap van het Kremlin aan alle kamerjonkers,
krijgsheren, diaken, Moskovische en landelijke adel, dat zij zich
met hun mannen en afdelingen in Belgorod en Swesk hij de
bojaar Boris Petrowitsj Sjeremetew moesten verzamelen voor een veldtocht
tegen de Krim.
Sjeremetew was een ervaren en voorzichtige wojewode. Toen hij tegen
april honderdtwintigduizend man bij elkaar had en zich met de Kleinrussische kozakken verenigd had, zette hij langzaam koers naar de benedenloop
van de Dnjepr. Daar lagen de oude vesting Otsjakow en de versterkte Turkse stadjes Kizikerman, Arslan-Ordek, Sjahkerman en op het eiland in de
monding van de Dnjepr het Valkenslot, van waaruit naar beide oevers
ijzeren kettingen over de rivier waren gespannen om de weg naar zee te
versperren.
Het reusachtige Moskovische leger hield op deze stadjes aan en belegerde deze de hele zomer. Het ontbrak aan geld, aan wapens en ook aan
kanonnen. Voor iedere kleinigheid moest een moeizame briefwisseling met
Moskou gevoerd worden. Toch gelukte het in augustus Kizikerman en de

346

twee andere stadjes in een stormaanval te nemen. Ter ere van dit feit werd
in het legerkamp van Sjeremetew een groot feest aangericht. Bij iedere
dronk, die uitgebracht werd, donderden in de loopgraven de kanonnen en
joegen de Turken en Tataren de stuipen op het lijf. Toen de overwinning
in Moskou bekend werd, slaakte men daar een zucht van verlichting en zei:
.,,Eindelijk hebben we dan de Krim-Tataren een stukje, zij het ook een
klein stukje land, afgenomen en dat is toch een succes!..."

In hetzelfde voorjaar werden heimelijk, zonder bekendmaking, twintigduizend man keurtroepen het Preobrazjenski-, Semjonowski- en Lefortregiment, strelitzen, garnizoenssoldaten en afdelingen, gevormd uit schrijvers bij de Wsechswjatski-brug over de Moskwa ingescheept in vrachtschuiten, galeien en roeiboten, en de vloot, die zich over vele wersten uitstrekte,
voer met muziek en kanongebulder de Oka af en daarna over de Wolga
naar Tsaritsyn.
Generaal Gordon marcheerde met twaalfduizend man door de steppe
naar Tsjerkassk.
Beide legers zetten koers naar de Turkse vesting Azow aan de zee van
Azow. Van hieruit beheersten de Turken de handelswegen naar het oosten
en naar de vruchtbare steppen aan de Koeban en de Terek. Tot deze afleidingsmanoeuvre tegen Azow was in de krijgsraad iof te wel concilie door
Lefort, Gordon, Artamon Golowin en Peter besloten. Om gepraat te vermijden en de Turken niet de gelegenheid te geven zich teveel te verbeelden,
werd bevolen Peter te vermelden als bombardier Pjotr Aleksejew...
(Dan was ook als het misliep de schande niet zo groot.) Lang werd in het
concilie overwogen, wie zij in Moskou zouden achterlaten. Het volk was
onrustig. Tot vlak onder de rook van Moskou opereerden de roversbenden.
Op de wegen groeide gras, zo gevaarlijk was het reizen geworden. Hun
geduchte vijand, Sof ja, zat weliswaar in het Nowodewitsji-klooster en hield
zich rustig en stil... Maar voor hoelang?
Slechts op één man kon men zich, zonder voorbehoud verlaten, slechts
één was hun toegedaan zonder bijgedachten, slechts één was in staat het
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volk schrik aan te jagen en dat was Fjodor Joerjewitsj Romodanowski,
de vorst-caesar van de oefenveldtochten en van het narrencollege. Aan hem
vertrouwde men Moskou toe. Maar opdat de mensen niet achter zijn rug
de gek met hem zouden steken, werd hem ditmaal in volle ernst de titel
van vorst-caesar en Majesteit verleend. Dit herinnerde de bojaren aan een
soortgelijk geval, dat zich een eeuw tevoren had afgespeeld. Iwan de Verschrikkelijke had, toen hij naar de Aleksandrow-nederzetting vertrok, in
Moskou de Tataarse vorst Simeon Bekboelatowitsj half dwaas, half bullebak, tot tsaar van alle Russen benoemd. Daar dachten ze nu aan
en onderwierpen zich. Maar het volk liet het koud, of nu de vorst-caesar of de duivel mag weten wie op de troon zat. Het wist alleen maar,
dat Romodanowski geen genade kende en niet terugschrok voor bloedvergieten.
Bombardier Pjotr Aleksejew voer aan het hoofd van de vloot op de galei
van Lefort, die met vele roeiers bemand was. Onderweg kregen zij veel
te doorstaan. De door de kooplieden en handelaren gebouwde galeien,
schuiten en andere vaartuigen werden lek en zonken.
In de nevelige voorjaarsnachten kwamen de vaartuigen op ondergelopen
land terecht of liepen op zandbanken. In Nizjni Nowgorod stapten de troepen over in Wolga-schuiten. Peter schreef aan Romodanowski:
„Mein Herr Kiinig... Voor Uwe Majesteit moeten wij ons bloed tot de
laatste druppel vergieten, daarvoor zijn wij gestuurd. .. Wat ons betreft,
kan ik berichten, dat de knechten van Uwe Majesteit, de generaals Artamon
Michajlowitsj en Franz Jakowlewitsj met hun hele leger het goed maken...
Het ligt in onze bedoeling morgen verder te varen... Wij hebben ons echter
verlaat, omdat sommige schepen pas met de grootste moeite na drie dagen
zijn aangekomen... De schepen, die de kooplieden gebouwd hebben, zijn
zeer slecht, sommige hebben het maar met moeite gehaald... Van de soldaten is tot dusverre slechts een zeer gering aantal omgekomen. Mij hiermee in uw gunst aanbevelend, verblijf ik, de eeuwige slaaf van Uwe
Doorluchtige Majesteit: Bom Bar Dir Peter."
Zonder aan te leggen voeren zij Kazan voorbij, welks witte muren bij
hoogwater bespoeld werden. Zij lieten het hoog op de steile oeverg ele-
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gen Simbirsk en het stadje Samara achter zich, dat als bescherming
tegen de nomaden met palissaden en aarden wallen omgeven was. Na
Saratow verzonken de met gras begroeide oevers in een glinsterend zonnewaas. Traag stroomde de blauwe rivier en de steppe gloeide als een
oven.
Peter, Lefort, Aleksasjka en de vorst-paus, die men als de luidruchtigste en beste drinkebroer had meegenomen, zaten de hele dag op het hoge
dek van de galei een pijp te roken. Als zij keken naar de vloot, die zich
wersten ver uitstrekte en naar de riemen, die blonken in de zon, dan leek
het hun, of de oude vrolijke speeloorlogen nog steeds voortduurden. Wat
was dat Azow voor een vesting? En zou men die nemen? Niemand wist
het precies. Ze zouden het ter plaatse wel zien. De vorst-paus zei dronken
en goedmoedig, terwijl hij met zijn nagels de schilferende huid van zijn
paarse neus afkrabde:
- Zo oud zijn we nu geworden, mijn zoontje... Hoe kort lijkt het nog
maar geleden, dat ik je het rekenen heb bijgebracht... En nu trekken we
ten strijde... Ach, fijne kerel van me. . .
Lefort verbaasde zich over de pracht en grootsheid van de rivier, die
zonder eind en grens scheen.
- Wat is de koning van Frankrijk, wat is de keizer van Oostenrijk,
zei hij,
o, als je maar wat meer geld had, Peter... Dan kon je uit
Europa meer ingenieurs, officieren en knappe koppen laten komen... Wat
een geweldig land, wat een wild en verlaten land ! ...
In Tsaritsyn legde de vloot aan. Nu begonnen de moeilijkheden. Er
bleken niet meer dan vijfhonderd paarden beschikbaar te zijn. De door het
roeien uitgeputte soldaten moesten de kanonnen en wagens van de tros
zelf trekken. Er was een tekort aan brood, linzen en boter. De uitgeputte
en hongerige troepen marcheerden drie dagen lang door de steppe naar
het stadje Pansjin aan de Don, waar zich de hoofdvoorraden proviand
bevonden. Velen waren zo uitgeput, dat zij in elkaar zakten. In Pansjin
was men van plan op adem te komen. Maar onderweg bereikte hen een
brief van de bojaar Tichon Stresjnew, die met de proviandering van het
hele leger belast was:
,
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„Heer bombardier... Dat dievenpak van leveranciers bezorgt ons veel
verdriet en smart. De kooplieden Woronin, Oesjakow en Gorezin hadden
op zich genomen te leveren 15000 emmers honingdrank, 45000 emmers
azijn en evenveel brandewijn, 20.000 gezouten steuren en evenveel bleien,
snoekbaarsen en snoeken, 10.000 poed ham en boter en 5000 poed spek
en 8000 poed zout... Daarvoor heeft men hun driehonderddertigduizend
roebel uitbetaald. Van dit geld hebben zij de helft verduisterd. Zout hebben ze helemaal niet geleverd, zelfs geen pond. De vis stinkt zo erg, dat
men niet in de loods kan komen... Het meel is helemaal muf. Alleen de
haver en het hooi zijn goed, maar die heeft de koopman Iwan Browkin
geleverd... Deze bedriegerijen zullen jou, onze weldoener, veel verdriet
doen en de soldaten zullen er gebrek door lijden... Het ligt nu in Gods
hand, of de krijgstocht doorgang zal vinden...”
Peter en Lefort lieten het leger achter en reden in volle draf naar Pansjin. De kleine nederzetting op een in de Don gelegen eiland was omgeven
door de disselbomen van de wagens van de tros, die omhoogstaken als kale
boomstammen na een bosbrand. Overal lagen ossen met reusachtige horen s
en weidden vastgebonden paarden. Maar er viel geen levende ziel te ontdekken: op dit uur na het eten sliepen de posten, de wachten, de voerlieden
en de soldaten. Eenzaam weerklonken de hoefslagen van de ruiters over
de Don. Op de woedende toeroep van Peter verhief zich een ruige kop uit
de hennep achter een hek. Zich krabbend, bracht de boer hen naar de hut,
waar de bojaar woonde. .. Peter rukte de deur open en zoemend zwermden de opgeschrikte vliegen rond. Op twee aan elkaar geschoven banken
lag Stresjnew te slapen met de deken over zijn hoofd. Peter trok de deken
van hem af. Hij pakte de geschrokken bojaar hij zijn schaarse haren, kon
van woede geen woord uitbrengen, spuwde hem in het gezicht, duwde hem
op de aarden grond en schopte met zijn laars tegen zijn zij, die week was,
zoals meestal bij grijsaards.
Zwaar hijgend ging hij aan tafel zitten en beval de vensterluiken te
openen. Zijn ogen puilden uit zijn hoofd. Er kwamen rode vlekken van
woede op zijn mager, gebruind gezicht.
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- Breng verslag uit... Sta op !
schreeuwde hij tegen Stresjnew. —
Ga zitten. Heb je die leveranciers opgeknoopt? Niet? Waarom niet?
Majesteit... (Peter stampte met zijn voet.) Heer bombardier... (Tichon
Stresjnew waagde het noch te kreunen noch een buiging te maken.) De
leveranciers moeten eerst maar eens leveren, waartoe ze zich verplicht hebben, want van doden zijn we niets meer te wachten...
- Onzin... Schaapskop!... Waarom bedriegt Iwan Browkin ons niet?
Mijn mensen stelen niet, en die van jou allemaal?... Geef alle leveranties
in handen van Browkin. .. Laat Oesjakow en Woronin in de boeien sluiten
en stuur ze naar Romodanowski in Moskou.. .
zei Lefort.
- Ja, gut so,
- Hoe gaat het verder? De schepen zijn zeker ook nog niet klaar?
Heer bombardier, de schepen liggen allemaal klaar... Zo pas zijn de
laatste uit Woronezj aangekomen.
- Laten we naar de rivier gaan.
Met huispantoffels van saffiaanleer aan zijn voeten en in een loshangend
hemd trippelde Stresjnew moeizaam achter de tsaar aan, die passen nam
als een steltloper. Op de spiegelgladde watervlakte van de Don lagen ontelbare schepen in vele rijen: bootjes, snauwen, smalle kozakkenboten met
zijdrijvers van riet, galeien met lange neuzen, die alleen vooraan roeiriemen hadden, een vierkant zeil en een kajuit op het achterdek. Ze kwamen
alle zo van de werf. Ze wiegden op de golven. Vele waren lek en lagen al
half onder water. Slap hingen de vlaggen neer. Het ongeverfde hout kraakte
in de hete zon en de geteerde boorden schitterden.
Lefort keek met een voet in de gele laars naar voren geplaatst door de
kijker naar de vloot.
- Sehr gut... Schepen genoeg...
herhaalde Peter kort. Zijn vuile handen trilden. En als altijd
- Gut,
sprak Lefort zijn gedachte uit:
- Hier begint de oorlog.
Peter drukte een vluchtige
- Tichon Nikitjewitsj, wees niet boos.
De troepen moeten onverkus op de baard van de snikkende Stresjnew.
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wijld ingescheept worden. Zonder dralen. .. Wij zullen Azow stormerderhand nemen...
Zes dagen later schreven zij bij het aanbreken van de dag in Stresjnews
hut, gehuld in wolken tabaksrook, een brief aan de vorst-caesar:
„Mein Herr Konig... Je vader, de machtige heer, zijne heiligheid Kir
Anikita, aartsbisschop van Pressburg en patriarch van de hele Jaoeza en
van heel Koekoej, alsmede je dienaren, de generaals Artamon Michajlowitsj en Franz Jakowlewitsj en hun makkers maken het goed en zetten vandaag vanuit Pansjin hun tocht in goede welstand voort... In het juk van
Mars sloven wij ons zonder ons rust te gunnen af. En op jouw gezondheid
drinken wij brandewijn of meestal bier..." Eronder stonden nauwelijks
leesbare handtekeningen: „Frantsjisjka Lefort... Aleksasjka Mensjikow. Fetka Trojekoerow... Petroesjka Aleksejew. Artamosjka Golowin... Warj ono j Madamkin..."
Een week lang voeren zij langs kozakkenstadjes die op de eilanden in
de Don lagen, en lieten Goloebaja, Zimowejskaja, Tsymljanskaja, Razdory
en Manytsj achter zich... Op de hoge rechteroever zagen zij de wallen,
palissaden en eikehouten muren van Tsjerkassk opdoemen. Hier wierpen
zij het anker uit en wachtten zij drie dagen op de achtergeraakte boten.
Nadat de vloot zich verzameld had, voer zij op Azow aan. De nacht was
mild en donker, het rook naar regen en grassen. De krekels sjirpten. Angstig
klonk de roep van een nachtvogel. Aan boord van Leforts galei, die vooraan
voer, sliep geen mens. Gerookt werd er niet en geen grapje werd gehoord.
Langzaam kletsten de roeiriemen in het water.
Voor het eerst voelde Peter over zijn hele lichaam de rilling van het gevaar. Vlakbij, aan de oever scheen de duisternis zelf te bewegen. Silhouetten
gleden voorbij. Hij staarde en hoorde bladeren ritselen. Dadelijk zal daar
in het donker de pees van een Tataarse boog zoemend weerklinken ! Krampachtig kromden zich zijn tenen. Ver in het zuiden vlamden in de wolken
bliksemstralen. Het rollen van de donder drong niet tot hen door. Lefort zei:
Morgen vroeg zullen wij de kanonnen van generaal Gordon horen.
Tegen de morgen klaarde de lucht op. De stuurman, een kozak, stuurde
en de hele vloot kwam er achter aan,
de galei,
de rivier Kojsoga op.
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Zij lieten de Don rechts liggen. Een gloeiend hete zon verhief zich. De rivier werd waterrijker, de oevers weken vaneen, de nevel boven de velden
trok op. Voor hen uit, achter zandvlakten, blonk weer de lichtende streep
van de Don. Op de heuvels werden linnen tenten, wagens en paarden
zichtbaar. Vanen wapperden. Dat was het hoofdkwartier van het leger,
dat Gordon op vijftien werst van Azow had opgeslagen: de Mitisjy-aanlegplaats.
Peter schoot zelf het kanon, dat op de voorplecht stond, af. Als een bal
huppelde de kogel over het water. Op alle schepen knetterden de musketten
en donderden de kanonnen. Met overslaande basstem riep Peter: „Roeien,
roeien..." De roeiriemen bogen en met naar beneden gebogen hoofden
hingen de soldaten aan de riemen.
Bij de Mitisjy-steiger gingen de troepen aan land. De vermoeide soldaten vielen zo op het zand in slaap. Met stokslagen brachten de onderofficieren ze weer op de been. Weldra schemerde overal het witte tentlinnen
en dreef de rook van kampvuren naar de rivier. Peter, Lefort en Golowin galoppeerden, door drie kozakkenpelotons begeleid, over de heuvel
naar het versterkte kamp van Gordon, dat halverwege Azow lag. De
bonte, op een hoge heuvel staande tent van de generaal was al van verre
zichtbaar.
Onderweg zagen zij met pijlen doorboorde paarden en kapotte wagens,
die overal in het rond lagen. Een kleine tot aan zijn middel naakte Tataar
lag met zijn gezicht in het gras. Aan zijn hals kleefde geronnen bloed.
Peters paard wierp een blik opzij en snoof. De kozakken vertelden:
Zodra de wagens van de tros Mitisjy verlaten, laten de Tataren het
pijlen regenen. Deze plaatsen zijn het gevaarlijkst. Kijk daar, en zij
wezen met hun rijzwepen aan, achter die heuvels duiken er al een paar
op... Daar zijn ze... Pas op, nu komen dadelijk de pijlen.
De ruiters draafden op de heuvels toe. Gordon stond voor zijn tent in
een stallen kuras, een helm met een vederbos op het hoofd, de kijkbuis tegen
zijn zij geleund. Zijn geplooide gezicht keek streng en waardig. Hoorns
schalden, kanonnen donderden. Vanaf de heuvel zagen zij als op een vlakke
hand de door de ondergaande zon belichte bocht voor zich liggen met de
.
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elegante minaretten en grauwgele muren van Azow. Daarvoor de uitgebranl
de ruïnen van de voorstad die de Turken bij de komst van de Russen in
as gelegd hadden. Voor de vesting liepen over de bruine heuvels de zigzaglijnen van de loopgraven en de vijfhoekige redoutes. In de verte lagen
in de windstille bocht de met vele kanonnen uitgeruste schepen met hun
hoge stevens en slap neerhangende zeilen. Gordon wees er naar:
- De vorige week hebben de Turken uit Kafa vijftienhonderd man
janitsjaren over zee aangevoerd. Vandaag hebben deze schepen weer nieuwe
het
troepen aan land gezet... Gisteren hebben we een Turk gevangen,
die beweert, dat er in de vesting
is mogelijk, dat hij liegt natuurlijk,
een bezetting van zesduizend man is. Daar komt dan nog de Tataarse ruiterij in de steppe bij. Ze hebben nergens gebrek aan. De zeewegen zijn in
hun hand. .. Uithongeren kunnen we de vesting niet.. .
zei Lefort met zijn hand- Wij zullen haar stormenderhand nemen,
schoen zwaaiend.
Golowin viel hem vol overtuiging bij:
- Ja, dat zullen we doen.
Peter keek betoverd naar de golvende verte van de zee van Azow, naar
de muren, naar de fonkelende halve manen op de minaretten, naar de
schepen, naar het vlammende avondrood. Het leek hem of de platen, waar
hij als kind zo van gehouden had, levend waren geworden. Daar lag het
land van zijn dromen tastbaar voor hem!
- Nu wat vind je er van, Pjotr Iwanowitsj? Waarom zwijg je? Krijgen
we Azow in handen?
- Het moet,
antwoordde Gordon, en er kwamen harde plooien om
zijn mond.
Er werd een kaart uit de tent gehaald en op een trommel uitgespreid. De
generaals bogen zich er over heen. Peter gaf met zijn nagel de stellingen
aan, die de troepen moesten betrekken: Gordon in het midden, ongeveer
vijfhonderd pas van de vesting, Lefort op de linker en Golowin op de
rechtervleugel.
- Hier komt de belegeringsbatterij, hier de mortieren... Hier graven
wij de approches. .. Zo is het toch, Pjotr Iwanowitsj?
.
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Maar
antwoordde Gordon.
- Dat zou wel kunnen, waarom niet?
dan hebben we de Tataarse ruiterij in de rug.
- Die moeten we uit elkaar slaan... We werpen onze kozakken tegen
haar in de strijd...
- Ja, die kunnen we ook uit elkaar slaan... Ik geloof alleen, dat het
moeilijk zal zijn proviand uit Mitisjy aan te voeren. Met iedere tros moeten
we flink wat troepen meesturen. Dat is lastig.. .
- Luister eens, generaals, waarom kunnen we de levensmiddelen niet
met boten aanvoeren?
De generaals lieten hun pruiken over de kaart hangen. Gordon zei:
- Met boten is het nog lastiger, want de Don is met kettingen afgesloten. Aan de monding staan twee wachttorens met zwaar geschut.. .
- Die wachttorens zullen we nemen! Nietwaar, mijne heren?
- Het is de moeite! Twee wachttorens!
lachte Golowin en keek met
zijn mooie, een tikje domme ogen die hij toekneep, naar de in het westen
achter de heuvels oprijzende gekanteelde muren van een ronde toren. Gordon keek peinzend en zei:
- Men kan de wachttorens veroveren, waarom niet.. .
- Nu, met Gods ,hulp, Pjotr Iwanowitsj.
Peter pakte Gordon bij
zijn wangen en kuste hem.
Ruk morgen op naar de vesting. Wij komen
zonder tijd te verliezen met het hele leger achter je aan... Wij geven ze
een dag of twee onze bommen te proeven en dan gaan we tot de stormaanval over.
Zwak hoorngeschal vare de Turkse schepen woei over: zij bliezen taptoe.
De avondschaduw bedekte de bocht. Alleen de spitsen van de minaretten
glansden nog roodachtig, tot ook die doofden. Slechts het droge gesjirp van
de krekels vulde nog de lucht. Peter ging de tent binnen, waar op een rijk
gedekte tafel twee brandende kaarsen stonden. Men nam plaats op trommels. Een schotel met schapevlees stond te dampen. .. Peter stak er begerig
zijn beide handen in. Lefort deed zijn kuras af, om zich beter te kunnen
amuseren en schonk Hongaarse wijn in de tinnen bekers. Toen Golowin
met een vuurrood gezicht luidkeels uitriep : „Op de gezondheid van de eerste
bombardier!" rolden van de tent af naar beneden in het duister langs
23*
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de keten van de op grote afstanden van elkaar staande soldaten de woorden
„Gezondheid! Gezondheid..." De kaarsvlammen flakkerden door de donder van de saluutschoten: „Prachtig!" riep Peter. Lefort lachte, en
terwijl hij de bekers vulde, zei hij:
Een prachtig leven, Peter...
- Zijn er geen marketentsters bij jou in het legerkamp, generaal? ,--vroeg Golowin en gespte eveneens zijn kuras los. Lefort en Peter schaterden:
- Daarvoor moet je bij Warjonoj Madamkin zijn.
- Stuur een ruiter weg om Warjonoj te halen.. .

's Morgens rukte Gordon, nadat hij twee strelitzenregimenten als versterking had gekregen, naar Azow op. De kozakkenescadrons die de voorhoede
vormden, draafden de bruine heuvel voor de vesting op, maar hielden
dadelijk in. Een paar kozakken draafden naar het voetvolk terug, dat in
vier colonnen opmarcheerde en riepen: „Tataren!. .. Pas op! Hierheen met
de kanonnen!" Links van de heuvel zwermde de Tataarse ruiterij in een
halve maan uit. Het waren er wel tienduizend. Zij kwamen snel naderbij.
Steeds dichter werden de stofwolken. Pijlen snorden. De kozakkenescadrons
raakten in verwarring. Enige ruiters galoppeerden diep over de manen van
het paard gebogen terug. Vergeefs bevalen de kolonels de vaandels te
zwaaien. De hele kozakkenmassa draafde zonder een sabel te trekken naar
beneden. Maar van rechts werden ze reeds afgesneden door de Tataren die
op hun ruige paardjes voortvlogen en met de kromme sabels boven hun
hoofden cirkelden. Gekrijs. Stof. Een deel van de kozakken keerde zich
om teneinde de strijd aan te binden. Zij botsten op elkaar en raakten slaags.
Het voetvolk naderde en vormde carré's. Aan touwen sleepten de strelitzen
de kanonnen mee. De halve maan van de Tataren dreigde zich te sluiten.
Zonder enige regelmaat weerklonken de salvo's. Kruitdamp onttrok de
heuvel `aan het gezicht. Een op hol geslagen paard stoof voorbij. Een Tataar
rolde op de grond. Een granaat floot langs. Bommen explodeerden. De
mensen raakten buiten zichzelf en schoten en schreeuwden. Officieren
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snelden heen en weer. Plotseling werd het lawaai overstemd door het gedonder van het belegeringsgeschut. Niemand kon de situatie overzien en
had er enig idee van, wie nu aan de winnende hand was. Maar er scheen
iets gebeurd te zijn, want op eens werd het gemakkelijker. De kruitdamp
was opgetrokken en van de Turken en Tataren was niets meer te zien. Alleen
neergestorte paarden sloegen met hun benen in het rond en een massa
menselijke lichamen, sommige onbewegelijk, andere krampachtig schokkend,
lagen verspreid over de bruine aarde. Vooraan op de heuvel bevond zich
generaal Gordon op een zwart paard. Zijn ijzeren rug blonk. ,Zijn kijker
hield hij tegen de zij. De kleine, grijze kop stak als een kogel boven het
kuras uit de helm had men hem van het hoofd geslagen. Langzaam
zwaaide hij met zijn degen en reed stapvoets de heuvel op in de richting
van Azow. In de gelederen klonken kreten:
„Vooruit, vooruit, niet bang zijn!..."
Gordons afdeling verschanste zich en omringde zich in de onmiddellijke
nabijheid van de vesting met Spaanse ruiters. Vanaf de muren richtten de
Turken het kanonvuur op het kamp en brachten veel schrik teweeg. Als een
bom neerviel en sissend rondtolde, dan wierpen de kolonels, officieren,
kamerjonkers en andere hovelingen zich op de grond en bedekten het hoofd
met de mouwen... Deze bommen waren geen met erwten gevulde aarden
potten, zoals bij de speeloorlogen. Zij explodeerden met zoveel geweld en
zo hoog spoten de aardkluiten op, dat de bleekgeworden krijgslieden alleen
nog maar een kruis sloegen en tot niets anders in staat waren... Alleen
Gordon liep kalm en streng door het kamp zonder op het verraderlijke
fluiten van de bommen te letten en blafte de soldaten aan, dat ze geen
buiging moesten maken voor de Turkse ballen:
Voor buigingen maken krijgen jullie straf. . . Lafaards kunnen we
niet gebruiken... Schande, schande! Schaam je en dat noemt zich een
Russische soldaat.. .
Zoals hij voorspeld had, leverde de proviandering veel moeilijkheden op
en vooral het aanvoeren van drinkwater. Grimmig stortten zich zwermen
Tataren op de wagencolonnes die van Mitisjy kwamen. Het bleek niet mogelijk de goed bereden Tataren de baas te worden. Zonder zich tot een gevecht

'
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te laten verleiden, lieten zij een regen pijlen op de Russen neerdalen en
verdwenen in de steppe. Eindelijk was het legerkamp gereed. De mensen
konden zich in diepe loopgraven tegen de kanonskogels dekken. Pas op de
vierde dag kwamen de troepen van Lefort en Golowin met muziek, trommels
en ontrolde vaandels aanmarcheren.
Waardig marcheerde Peter aan het hoofd van de bombardiers-compagnie.
In haar rijen bevonden zich als gewone soldaten Mensjikow, Aljosjka Browkin, Wolkow en de Hollander Jacob Jansen, een bekwaam kanonnier, die
Peter pas in dienst genomen had. Voor Peter uit sloeg een reusachtige man
met een bereneus en dikke lippen twee koperen borden tegen elkaar.
Het was Warjonoj Madamkin, ide paukenist en nieuwe drinkmakker van
de tsaar, een vrouwenjager en dronkaard, zoals er geen tweede te vinden
was.
Peter begaf zich met enige bombardiers naar het kamp van Gordon.
(De troepen van Lefort op de linker en van Golowin op de rechtervleugel
gingen zich haastig verschansen.) De door takkenbossen en zandzakken
omgeven redoutes werden tot op vijfhonderd pas van de vestingmuren
vooruitgeschoven. Daar glinsterden tussen de kantelen de rode fezzen en
scherpe ogen van de Turkse schutters. Steunend op Aleksasjka's schouder
sprong Peter op de takkenbossen. Haastig trok Gordon hem naar beneden:
- Achtung! Pas op!
Er kwam een rookwolkje uit een lange geweerloop tussen twee kantelen
en Peters kijker vloog hem uit de hand. Hij sprong in de loopgraaf en dook
ineen. Allen vlogen naar hem toe. Hij lachte gedwongen en liet zijn tanden
zien:
- Voor de duivel, wat een honden! bracht hij moeizaam uit. —
Geef me een lont.. .
De bombardiers rolden de stevige bronzen mortier naar achteren. De
loop wees naar de hemel. Peter schoof handig (hij liet zijn blik langs de
mensen glijden) de lading erin, liet de twintig ponds bom op zijn handen
dansen, maakte de ontsteking in orde en duwde hem in de mortier. Hij
hurkte en richtte het geschut:
- In godsnaam, nummer een... Achteruit!
358

De mortier spoog een vuurwolk uit. De ronde bom vloog in een steile
boog weg en kwam vlak bij de vestingmuur neer. De Turken hingen over
de kantelen heen en riepen iets beledigends. Peter werd vuurrood. Er werd
een tweede mortier voor hem achteruit gerold.. .

Voor de hoge muren van Azow was het beschamend zich te herinneren,
hoe men voor kort nog gepraald had de vesting in stormloop te zullen nemen. Na de batterijen opgesteld en de redoutes aangelegd te hebben, wierpen de belegeraars twee weken lang bommen. In de stad braken branden
uit. Een van de wachttorens stortte in. (Bij deze gelegenheid vond er in
de lemen hut van Peter een luidruchtig drinkgelag plaats.) Maar de Turken kregen over zee weer twintig galeien met versterkingen. De branden
werden geblust. 's Nachts kropen de janitsjaren met kromme -dolken tussen
de tanden als slangen naar de Russische loopgraven en maakten de wachtposten af. Maar nog steeds rezen daar de onwrikbare muren voor hen op.
Het ergste was de proviandering. In de krijgsraad besloten de generaals
vrijwilligers op te roepen en beloofden iedereen tien roebels voor het nemen
van de wachttorens. Er meldden zich tweehonderd kozakken. Deze gaf men
een infanterieregiment als versterking mee. 's Nachts slopen de kozakken
naar de wachttoren op de linkeroever, probeerden de poort op te blazen
en toen het niet lukte, sloegen ze met breekijzers een bres in de muur en
drongen naar binnen. De Turkse bezetting bestond uit ongeveer dertig man.
Vier werden er afgemaakt en de overigen geboeid. Vijftien kanonnen vielen
in handen van de kozakken. Hiermee openden zij een zo zwaar vuur op de
wachttoren aan de andere oever van de Don, dat de Turken zich ook daaruit
terugtrokken. Dat was een groot succes: de Don was vrij. In de legerkampen werden bidstonden gehouden. Voor het feestgelag kwam de vorst-paus
uit Mitisjy over.
Maar plotseling brak er een groot onheil los. De dagen waren snikheet.
Om het middaguur sleepten de mensen zich voort met een gevoel, of ze
gebraden waren, op zoek naar schaduw. Alle strijdlust was verdwenen,
alle verbetenheid was weg. De ketels werden gevuld met koolsoep, waar
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gedroogde vis in zwom, en iedereen kreeg een glas brandewijn. De ruige
zon goot een ondragelijke hitte uit, krekels sjirpten, vliegen plakten overal
aan vast, de beer stonk, en de muren en torens van Azow schenen in de hete
lucht te trillen. Oudergewoonte legde iedereen zich na het eten te rusten en
sliep in. Het hele Russische leger van de generaal tot de kok snurkte. De
wachtposten stonden te soezen.
Tijdens zo'n rustuur was plotseling de Hollandse bombardier Jacob Jansen verdwenen. De eerste die hem miste, was Peter, toen hij het was al
na enen -- uit zijn lemen hut te voorschijn kroop, gapend en knipperend
met zijn ogen vanwege het schelle licht. Kort tevoren nog hadden ze het
plan geopperd de minaret met drie bommen in elkaar te schieten. Jansen
had gewed, dat hij het klaar zou spelen... Peter schreeuwde:
- Misschien heeft de duivel hem gehaald!
Men zocht het hele kamp af. Een soldaat zei, dat hij meende een man
in een rode jas met een zak en andere dingen in de richting van de vesting
te hebben zien weglopen. Van woede gaf Peter de man een slag in het
gezicht. Maar inderdaad bleken Jansens spullen niet meer in de lemen
hut aanwezig. Zou hij naar de Turken overgelopen zijn? Er werd bevolen
de volgende morgen in alle regimenten de banvloek over die duivelse
Hollander uit te spreken. Gordon die door dit verraad ten zeerste verontrust was, stond erop krijgsraad te houden. Hij verklaarde, dat in de
legerkampen van Golowin en Lefort het schanswerk zorgeloos en nalatig gedaan werd, dat er geen verbindingsloopgraven waren tussen de
kampen en dat een eventuele uitval van de Turken op een ramp zou uitlopen.
- De oorlog is geen grapje, heren generaals... Wij dragen de verantwoording voor het leven van onze mensen. Maar bij ons schijnt men alles
als een spel en een scherts op te vatten.
Leforts lippen werden bleek van woede. Golowin staarde als een beledigde stier naar Gordon. Maar deze stond op het onmiddellijk in orde
maken van de verdedigingslinie:
- In de oorlog moet men voor alles zijn vijand vrezen, heren generaals.
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- Moeten we bang voor hen zijn?
- We zullen hen als vliegen dooddrukken.
- 0 neen, mijne heren generaals, Azow is geen vlieg.
De generaals begonnen Gordon voor een lafaard en een hond uit te maken. Als Peter er niet bij geweest was, zouden ze hem de pruik van zijn
hoofd gerukt hebben. Nog dezelfde dag, op het tijdstip, dat het hele leger
na het middageten in diepe rust lag, opende de Turken de vestingpoort en
stortten zich geluidloos regelrecht op de nog onvoltooide loopgraven die de
beide legerkampen zouden verbinden.
De helft van de strelitzen werd in de slaap afgemaakt. De anderen wierpen hun hellebaarden en musketten weg en renden naar de zestien kanonnen
tellende batterij die ook slordig verschanst was. Zij kregen niet meer de
kans het geschut af te vuren: de Turken haalden de vluchtende strelitzen
in, beklommen met getrokken kromme sabels de redoutes en stortten zich
met schelle kreten en de hoofden als bij stieren gebogen, op het verwarde
kluwen kanonniers, waarbij zich de zoon van Gordon, overste Jakow bevond, die met de kanonwisser zwaaide.
In de kampen ontstond een heilloze verwarring en een vuurgevecht. Peter
stond met gebalde vuisten op het dak van zijn lemen hut en snikte van
opwinding... Al het schreeuwen en bevelen had geen nut meer. Slaapdronken renden de mensen doelloos heen en weer. Hij zag, hoe Gordon met
opgeheven pistolen over de kampwal klom en hoe de oude man hijgend
naar de redoute liep om zijn zoon te redden. Een ordeloze menigte van
groene, rode en blauwe uniformen volgde hem op de voet. Op de borstwering van Lefort werd vertwijfeld met het vaandel gezwaaid en ook vandaar snelde een dichte menigte naderbij om hulp te bieden. Het hele veld
wemelde van soldaten. De veroverde redoute hulde zich in een rookwolk.
De Turken schoten om hun aftocht te dekken. In looppas sleepten zij de
kanonnen de helling af naar de vesting. Zij bolderden de wallen van de
redoute af, zwaaiden hun sabels, schoten en overal blonken hun rode pofbroeken. De over het hele veld verstrooide Russen verzamelden zich nu
in een verwarde slagorde, die snel achter d e Turken aan op de vesting af
golfde. Vanaf de lemen hut, waarop Peter stond, leek dit alles een spel.. .
.
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Wij winnen!. . . De Turken en de hen achtervolgende Russen rolden in de
vestinggracht.
Een paard ! schreeuwde Peter. Stormaanval! Trompetters!
Hij stampte met zijn laarzen. Maar niemand luisterde naar hem. Met
verglaasde ogen galoppeerde Aleksasjka Mensjikow voorbij. Hij sloeg zijn
paard met de vlakke kant van de degen en sprong over de gracht.. .
„Hoera!" klonk het uit zijn wijdopen mond... Trommels roffelden. En
toen gebeurde het plotseling. De Turken hadden de muren bereikt. De poort
ging open. Een menigte janitsjaren golfde naar buiten en een man op een
wit paard, helemaal in het rood en met een grote tulband op het hoofd
hief zijn armen ten hemel... Dwars door het knallen van de schoten heen
klonk een zo vreselijk gegil, dat Peter ineenkromp... De Russen liepen
al terug, achternagezeten door Turken te paard en te voet. .. Zij vielen
en vielen, Peter drukte zijn handen tegen de slapen... Weer zag hij Aleksasjka: deze drong naar de man in het rood en met de tulband toe. Zij
botsten op elkaar... Wolken kruitdamp... Bomexplosies. .. Op hol geslagen paarden. De mensen, die komen aanlopen, worden groter. Hun gezichten zijn vertrokken van angst... Zij rollen over de borstwering in de loopgraaf. Verslagen, verslagen...

In dit gevecht hadden de Russen tegen de vijfhonderd man, een kolonel,
tien officieren en een hele batterij verloren. Een paar dagen lang wierp
Peter geen blik op de vesting, waar de Turken grijnzend hun tanden lieten
zien. Aleksasjka praalde tegen iedereen die hij tegenkwam, met zijn bebloede degen, Aleksasjka was een held... In de legerkampen was de
stemming gedrukt... Dat was me een middagslaapje geweest! Lefort en
Golowin lieten zich niet zien. Maar men kon nu in hun legerkampen zien,
hoe de aarde van de schoppen vloog.. .

Peter was verbluft door de tegenslag. Somber en weinig spraakzaam liep
hij rond. Het leek of hij in deze dagen een gerijpt man was geworden. Als
een angel stak het in zijn vlees:.Azow moest genomen worden! Met of zonder roem en al moest heel Rusland ervoor op zijn kop gezet worden, maar
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Azow zouden ze nemen ! Wanneer hij 's avonds voor zijn lemen hut onder
de sterrenhemel zat en zijn pijpje rookte, informeerde hij bij Gordon naar
oorlogen, naar krijgsgeluk en roemrijke veldheren. Gordon antwoordde:
Die veldheer heeft geluk, die met pap en spade oorlog voert en die
volhardend en voorzichtig is... Als de soldaat zijn veldheer vertrouwt en
genoeg te eten krijgt, dam vecht hij moedig.. .
Peter vuurde nu niet meer voor zijn plezier kanonnen af tegen de vesting.
hij bracht de dagen
door bij de graafwerkzaamheden
in de approches die
g
p
de troepen stap voor stap dichter bij de vesting brachten. Hij trok zijn jas
uit, zette zijn pruik af, spitte, vlocht takkenbossen en at ter plaatse met de
soldaten mee.
Azow lag van de rivier uit op halve hoogte van de berg. Gordon ried aan
op het eiland tegenover de vesting een schans met batterijen op te werpen.
Voor dit gevaarlijke karwei meldde zich Jakow Dolgoroeki, een grimmig
en onverzettelijk man. Hij zocht in de oorlog alleen maar roem, al zou het
hem ook zijn kop kosten. 's Nachts bezette hij met twee regimenten het
eiland en verschanste zich. 's Morgens begrepen de Turken het gevaar,
dat hen dreigde, en gingen ertoe over, een sterke troepenmacht en de Tataaarse ruiterij op de rechteroever van de Don bijeen te brengen om de
Russen van het eiland te verdrijven. Gordon zond de beide generaals het
verzoek Dolgoroeki te hulp te komen, en zonder hun antwoord af te wachten trok hij zelf met kanonnen en ruiterij op en betrok een stelling beneden
het eiland, die hij met Spaanse ruiters versterkte.
De Turken schrokken en hielden stil. En zo stonden ze daar: Gordon op
de linkeroever, Dolgoroeki vol schrik op het eiland en de Turken eveneens
in grote verwarring op de rechteroever. Lefort en Golowin draalden en
kiesloten tenslotte hun kampen niet te verlaten : zij koesterden beiden nog
een wrok tegen Gordon. .. „Laat hij maar zien, hoe hij het alleen klaar
speelt..."
Vanaf de hoogte van een redoute volgde Peter de bewegingen van de
troepen en begreep evenmin als de anderen, wat er nu eigenlijk gebeurde.
Hij was bang om er zich in te mengen... Maar plotseling stortte zich de
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Tataarse ruiterij in het water en zwom weg, terwijl de janitsjaren zich aan
de staarten van de paarden vastklemden. De Tartaren waren in de steppe
verdwenen en de Turken naar de vesting teruggekeerd. Met muziek en vliegende vaandels keerde Gordon terug. De slag was gewonnen, zonder dat
er een schot gevallen was.
Vanaf het eiland kwamen de bommen op Azow neer. De stad lag daar
voor de belegeraars als op een vlakke hand uitgespreid. De huizen stortten
in en branden laaiden op. Men kon de bewoners zien vluchtten en naar de
muren rennen om daar bescherming te zoeken. In het Russische kamp werd
de stemming beter. Men begon weer over een stormaanval te spreken. Maar
ook ditmaal weerhield Gordon hen van een ondoordachte poging. Hij haalde
hen over nog eens te proberen, of de commandant van de vesting, Moertozapasja, zich niet tegen aannemelijke voorwaarden zou willen overgeven. •Na
een zwaar bombardement, waarbij heel Azow zich in rookwolken hulde,
werden twee kozakken met een brief naar de pasja gestuurd. Men wachtte
af, wat er zou gebeuren : de kozakken naderden de muren en zwaaiden met
hun mutsen en de brief, zij werden binnengelaten, maar na korte tijd
smadelijk de poort uitgejaagd... Gezanten van de tsaar! Zij brachten de
brief weer mee terug. Daarop stonden in het handschrift van Jacob Jansen
Russische scheldwoorden geschreven.
Vergeefs verzekerde Gordon in de tent van Golowin, dat men volgens de
regels van de krijgskunst eerst de appro,ches tot de muren naar voren moest
schuiven en een bres moest maken, pas dan kon men de vesting bestormen.
Niemand wilde naar hem luisteren. De generaals zaten met een glas wijn
voor zich. Peter hield zijn handen onder het hoofd en staarde, terwijl hij
zijn nek krabde, naar de kaarsen: in gedachten hoorde hij al het schallen
van de overwinningstrompetten op de muren van Azow. Gordon klopte met
zijn degen:
- De roemrijke generaal Condé had altijd voor gewoonte.
- Condé Condé, viel Golowin hem door zijn neus pratend in de
..

rede, loop naar de duivel met je Condé!. .. Door jou hebben we alleen
maar tijd verloren en de eer van de tsaar bevlekt.
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Lefort lachte hem brutaal in zijn gezicht uit. Peter hield koppig vast aan
een onmiddellijke stormaanval. De stormaanval werd op 5 augustus vastgestel d.
Er werden vrijwilligers opgeroepen. Voor ieder veroverd kanon beloofde
men de officieren vijfentwintig en de soldaten ieder tien roebel. De regimentspopen prentten de manschappen tijdens de godsdienstoefeningen voortdurend in, dat het er nu om ging offers te brengen. Onder de soldaten en
strelitzen bleken geen vrijwilligers te zijn. Mopperig wendden zij zich af:
„Men moet wel een sufferd zijn, om zich vrijwillig in deze hel te storten. .." Maar de Donkozakken stuurden hun kolonel naar Peter om hem te
zeggen, dat vijfentwintig honderd kozakken bereid waren de muren te beklimmen. Als het nodig was, waren er ook nog wel meer voor te vinden,
als hij hun Azow maar na de bestorming overliet voor plundering, al was
het maar voor een dag.
Peter en na hem ook de generaals omarmden de kolonels en beloofden
de vesting drie dagen aan hen over te laten. Ter versterking kregen zij
vijfduizend strelitzen en soldaten mee. In de nacht voor de stormaanval
kwam Gordon de lemen hut binnen, waar Peter bij het schijnsel van een
bijna opgebrande kaars over een kaart gebogen zijn pijpje rookte.
Heb je met de soldaten gesproken? Nu hoe staan de zaken, Pjotr Iwanowitsj, gaat het beginnen?
Gordon ging zitten en legde zijn helm op de knie. De oude man was moe.
Zilverwitte .haardstoppels waren zichtbaar op zijn ingevallen wangen. Hij
ademde zwaar. Men kon zijn grote gele tanden zien. Vooraan ontbraken
er twee. Vol tedere weemoed keek hij naar de zelfbewuste knaap. Misschien
moest het zo zijn, dat de jeugd met het hoofd tegen de muur wilde lopen...
Van de winter bouwen we een grote vloot in Woronezj, zei Peter
en sloeg zijn roodomrande ogen op. Morgen moeten we Azow nemen,
Pjotr Iwanowitsj. (Hij wees met de steel van zijn pijp naar een kleine bocht
ten westen van de monding van de Don.) Kijk... Hier zullen we een tweede
kleine vesting bauwen. Deze winter zullen de Turken zich niet meer op de
zee van Azow wagen en in het voorjaar komen we met een grote vloot
aanzeilen. Kijk, aan de zeeëngte van Kertsj bouwen we een vesting en
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dan is de hele zee van ons... Wij bouwen zeeschepen en dan gaan we de
Zwarte Zee op. (De pijpesteel vloog over de kaart heen en weer.) Hier
hebben we al de wijde zee voor ons. De Krim wordt van de zee uit veroverd_
De Krim wordt van ons. Dan blijven nog de Bosporus en de Dardanellea
over. Hetzij met geweld, hetzij langs vreedzame weg zullen we ons 'n doortocht banen naar de Middellandse Zee. Wat zullen we een hoeveelheden
zijde en tarwe uitvoeren... Kijk eens wat een landen : Venetië, Rome... En
kijk hier ligt Moskou, langs de waterwegen brengen we de waren naar
Tsaritsyn en hier waar we tot Pansjin moesten marcheren, zullen we een
kanaal tot aan de Don grasven... Dan gaat het regelrecht van Moskou naar
Rome. Nou? Dan zullen we kooplieden zijn!. . . Pjotr lwanowitsj, zullen
we Azow nemen?
Gordon antwoordde nadenkend:
Ik weet het niet recht... Ik heb eens op de soldaten gelet. Velen
zijn zeer dom, zij denken, dat men een vesting kan bestormen zonder ladders. Op veler gezicht zag ik berouw en zelfs bedroefdheid. Maar ik zei hun
meegevangen, meegehangen, allen die zich gemeld hebben gaan mee. Lafaards worden doodgeschoten. Overigens is alles klaar: ladders, takkenbossen en handgranaten. We zullen om Gods bijstand bidden...
Peter kon geen rust vinden. Na middernacht wekte hij Mensjikow en
samen reden zij naar het kozakkenkamp. Daar was het stil. De kozakken
lagen onbezorgd op de wagens te slapen. De ataman kwam hun tegemoet. Het
was een man met gladgeschoren hoofd, harde gelaatstrekken en een onrustige blik. Hij bood Peter een plaats aan op een zadel bij het houtvuur err
ging zelf als een Turk met gekruiste benen op de grond zitten. De kozakken
verdrongen zich om hen heen. Zij brachten gedroogde vis en brandewijn.
Woorden vlogen over en weer. Uitdagende, spottende woorden. De kozakken
schenen zelfs voor de duivel niet bang te zijn. Zij drongen op tot aan
het vuur, dat hun zwarte baarden en flinke gezichten bescheen. Spottend
lachend zeiden zij:
De ware kracht en het ware merg van de mensheid vormen de kozakken... Maar wat weet men van ons in Moskou? Dat we rovers zijn. Hoe
bestaat het!. . . Als men ons een wojewode stuurt, dan steelt die heel wat
_
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meer bij elkaar. .. Het is goed, tsaar, dat je bij ons gekomen bent. Bekijk
ons maar eens goed. Zien we er soms uit als booswichten? Kozakken zijn
adelaars! Ho-ho... Men moet ons naar waarde weten te schatten.
Toen het oosten zich groen kleurde, vlogen gesmoorde kreten door het
kamp. Honderden kozakken klommen over de aarden wal en verdwenen als
katten in het donkere veld in de richting van de oevermuren van de vesting.
Anderen weer stapten in de boten. Men sleepte met touwen, die van haken
voorzien waren, en met lichte ladders. Onmerkbaar was het kamp leeg
geworden.
Aan de onmetelijke hemel verbleekten de sterren. In de tros kraaiden
de hanen. De koele morgenwind deed de schouders huiveren. In het noorden
flikkerde even een lichtje, een kanon kraakte. Dat waren het Boetyrski- en
het Tambowski-regiment van generaal Gordon, die tot de stormaanval overgingen.
Alleen de soldaten van het Boetyrski- en Tambowski-regiment gelukte
het op de muren te klimmen... De strelitzen die achter hen aan kwamen,
hoorden een woest handgemeen, het kletteren van ijzer, werden bang en
zochten hun toevlucht in de kersetuinen van de platgebrande nederzetting.
De kozakken deden wanhopige pogingen om van de kant van de rivier de
muren te beklimmen, maar de ladders bleken te kort, de Turken slingerden
vanaf de kantelen stenen naar beneden en goten kokend pek op de bestormers. De kozakken keerden onverrichterzake naar het kamp terug. De stormaanval was afgeslagen.
Toen de zon opgekomen was, zag men talloze lijken voor de vesting liggen. De Turken gooiden de Russen met een krachtige zwaai van de muren
en de lijken rolden in de gracht. Meer dan vijftienhonderd man waren
gesneuveld. In de loopgraven zuchtten de soldaten:
- Gisteren hebben we nog met Wanjoesjka zitten lachen en nu vreten
de vogels hem.. .
- Wat hebben we eigenlijk bij de Turken te zoeken... We krijgen
hier nog al wat fraais te zien.
- Noem je dat oorlogvoeren... We gaan hier allemaal ten gronde.
.
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- Alleen de 'generaals zullen naar Moskou terugkeren.. .
In de tent van Golowin waren de generaals met de tsaar bijeen. Gordon
was droevig en zwijgzaam gestemd. Lefort onderdrukte met een verveeld
gezicht een geeuw zonder iemand aan te kijken. Golowin zat er temeergeslagen bij en zijn hoofd zakte steeds weer op zijn borst. Alleen Mensjikow
die met de tsaar meegekomen was, zette zijn hand uitdagend in de zij. Zijn
hoofd was verbonden en de degen weer met bloed bevlekt: hij was op de
muur geweest... De dood scheen op die duivelse kerel geen vat te hebben.. .
Toornig en kaarsrecht zat Peter daar. De generaals stonden.
- Nu? vroeg hij. Wat zeggen de heren generaals er nu van?
(Lefort raakte onopvallend de elleboog van Gordon. Golowin maakte mistroostig een afwerende handbeweging.) Is er een grotere blamage denkbaar? Moeten we soms het beleg opbreken?
Zij zwegen. Peter trommelde met zijn vingers, zijn wang trok. Mensjikow
deed een stap naar de tafel toe, zijn ogen keken driest... Hij hief de
hand op:
Pjotr Aleksejewitsj, sta me toe. .. Gezien mijn rang zou ik hier niet
het woord mogen voeren... Maar daar ik zelf op de muur ben geweest.. .
Ik heb immers mijn degen met aga gekruist... Ik wil daarom vertellen wat
hun gewoonten zijn... Een Turk is net zoveel waard als vijf soldaten van
ons. Het is gewoonweg ontzettend zo bezeten als ze zijn... Toen ik mijn
degen al door de aga heengestoken had, begon die vervloekte hond kwaad,
aardig te krijsen als een everzwijn en probeerde met zijn tanden bij de
kling te komen. Ook hun uitrusting is beter dan de onze: hun jatagans
zijn vlijmscherp geslepen en voor men hen met een degen of strijdbijl te
lijf kan gaan, sabelen ze iemand al driemaal het hoofd af. .. Zolang we
geen bres in de muur slaan, worden we de Turken niet de baas. We moeten
bressen in de muren maken. In plaats van lange speren moeten de soldaten
met handgranaten en kozakkensabels gewapend worden...
Aleksasjka fronste de wenkbrauwen en trad vrijmoedig terug in de
schaduw. Gordon zei:
- De jonge man heeft ons dat zeer goed duidelijk gemaakt... Maar
bressen slaan kan men alleen met mijnen, dat wil dus zeggen dat er tunnels
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gegraven moeten worden... Dat is echter een gevaarlijk en langdurig
werk...
- Bij ons raakt bovendien het brood op,
zei Golowin.
Alle voorraden zijn vrijwel uitgeput.
- Zouden we de zaak maar niet liever tot het volgend jaar uitstellen?
meende Lefort peinzend.
Peter leunde achterover en keek zijn vrienden en drinkmakkers van
voorheen strak aan:
- Je tante, generaals,
schreeuwde hij en werd vuurrood. Ik zal zelf
de belegering leiden. Zelf. Vannacht nog wordt er met het grondwerk begonnen. Zorg, dat er brood is... Ik laat iedereen ophangen. .. Vanaf morgen begint de oorlog... Aleksasjka, haal ingenieurs.
Frans Timmerman, oud geworden en opgeblazen, en Adam Weide, een
tanige, lange jongeman met een verstandig, open gezicht, ook een buitenlander, kwamen de tent binnen:
— Heren ingenieurs.
Peter streek de kaart glad en schoof de kaars
dichterbij.
Met september moeten de muren opgeblazen zijn. Bekijkt
de zaak en denkt er eens over na... Ik geef jullie een maand de tijd voor
het aanleggen van de tunnels...
Hij stond op, stak zijn pijp aan met de kaars en verliet de tent om naar
de sterren te kijken. Aleksasjka fluisterde hem iets toe over zijn schouder.
De generaals bleven in de tent achter, verbluft over het ongewone gedrag
van Bom Bar Dir...

De belegering duurde voort. Door de mislukte stormaanval hadden de
Turken nieuwe moed gekregen. Geen moment van de dag en de nacht lieten
zij de Russen met rust, zij vernielden het graafwerk en drongen de loopgraven binnen. De Tataarse ruiterij joeg vlak voor het kamp grote stofwolken op. Zij overvielen de tros. Vele kozakken sneuvelden in de schermutselingen. Het Russische leger smolt weg. Het ontbrak nu eens aan dit,
dan aan dat. Vanuit de Zwarte Zee kwamen donderwolken aandrijven. Zo'n
onweer hadden de Moskovieten van hun leven nog niet gezien. In vuur24-182
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zuilen vielen de bliksemstralen neer, de aarde trilde van de donderslagen,
wolkbreuken overstroomden de loopgraven. In het voetspoor van het onweer
sloop de herfst ineens naderbij met zijn koude, grauwe dagen. De troepen
beschikten niet over warme kleren. Ziekten braken uit. De strelitzenregimenten begonnen te morren... Er ging geen dag voorbij of op de koeler
wordende zeespiegel doemden zeilen op : de Turken kregen voortdurend
nieuwe versterkingen.
Meer dan eens probeerde Lefort Peter te bewegen van een verdere belegering af te zien. Maar Peters wil scheen versteend te zijn. Streng en scherp
was hij geworden. Hij was zo mager dat zijn groene soldatenjas om hem
heen slobberde als bij een vogelverschrikker. Grappen' maakte hij niet
meer. Toen de vorst-paus eens dronken het kamp in kwam, ranselde hij
hem met de steel van een spa af.

Niemand had gedacht, dat men zo ingespannen zou kunnen werken, als
Peter eiste. Maar het bleek mogelijk. Half augustus meldde ingenieur
Adam Weide, dat de gang al tot vlak onder het bastion liep en dat de
arbeiders daar een verdacht geruis hadden waargenomen: zouden de Turken
misschien een contramijn leggen? Dan was alle moeite vergeefs geweest.
Peter kroop met een eindje kaars in de gang en hoorde het geruis ook. Er
werd evenwel besloten niet langer te dralen en althans deze ene mijn tot
ontploffing te brengen. Drieëntachtig poed kruit werden aangebracht. De
troepen kregen bevel zich voor de stormaanval gereed te houden. Door drie
kanonschoten werden de arbeiders en soldaten gewaarschuwd. Peter stak
de lont aan en holde tot ver in het kamp terug. Aleksasjka en Warjonoj
Madamkin volgden hem. De Turken trokken zich haastig van de muren
terug naar de binnenwaarts gelegen vestingwerken. Er viel een ongewone
stilte. Alleen het gekras van kraaien die over de Don vlogen, was te horen.
Plotseling rees de aarde voor de vestingmuur als een heuvel omhoog, een
daverend gekraak weerklonk, uit de openbarstende heuvel, schoot een ruige
zuil van vlammen, rook, aarde, stenen en balken omhoog, verbreedde zich
en een ogenblik later stortte alles op de Russische loopgraven neer. Een
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gloeiende wervelwind stoof voorbij. Sissend vlogen de brandende balken
tot midden in het legerkamp. Drie pas van Peter vandaan stortte Warjonoj
Madamkin met een verpletterde schedel neer. Tegen de honderdvijftig
soldaten en strelitzen, twee kolonels en een eerste luitenant werden gedood
en gewond. Een onbeschrijfelijke ontzetting maakte zich van de troepen
meester. Toen de stofwolken opgetrokken waren, zag men, dat de muren
onbeschadigd waren gebleven en dat de Turken op de kantelen als bezetenen stonden te schateren.

Niemand waagde het in de buurt van Peter te komen. Hij schreef eigenhandig (schots en scheef, letters weglatend en het papier met inktspatten
bedekkend) het bevel, dat men zich nog voor het einde van de maand
gereed moest houden voor een generale stormaanval ter zee en te land. De
beide onbeschadigd gebleven mijngangen werden afgemaakt. Aan de troepen werd bevolen te biechten en het Heilig Avondmaal te gebruiken. Allen
bereidden zich voor op de dood.
Voortdurend zag men Peter op een ruig paardje door het kamp draven.
Het gras streek langs zijn magere benen. Zijn driekante vilthoed die door
de vele regen een roodbruine kleur had aangenomen, was ver over zijn
oren getrokken. Mensjikow, hoog te paard, de pistolen in de sjerp, waarmee
hij zich omgord had, en Aleksej Browkin met kijker en musket waren altijd
bij hem. De lieden verborgen zich in de loopgraven: niet alleen mocht je
geen onvertogen woord zeggen, maar al zagen ze je maar minder vrolijk
kijken, dan pakten die drie duivelskerels je al bij je kraag, riepen een
onderofficier en het verhoor begon. Bij het minste of geringste kwam de
zweep er aan te pas. Een paar strelitzen die onder elkaar gezegd hadden,
dat „men hen hierheen gesleept had om de Turkse raven met Russisch vlees
te kunnen voeren", sloeg Peter in het gezicht en beval hen in de tros aan
een omhoogstekend lamoen op te knopen.
In de nacht van de vijfentwintigste augustus stak Peter over naar het
eiland, waar Jakow Dolgoroeki zich bevond, om vandaar de strijd te kunnen
volgen. In geen van de legerkampen dachten de mensen aan slapen. De regi24*
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mentspopen zaten bij de kampvuren, dat was hun zo bevolen,
overal doken de knevels van de onderofficieren op. In de koude morgenschemering rukten de regimenten uit. Twee explosies weerklonken. Een
duistere vlam verlichtte een ogenblik de minaretten van de vesting, de
heuvels, de rivier... mensengelaten met ogen, wijd opengesperd van angst.. .
De Russen gingen tot de stormaanval over.. .
Het Boetyrski-regiment drong door een bres in de muur de vesting binnen
en streed onder een regen van Turkse handgranaten tussen de binnenste
palissaden.
Het Preobrazjenski- en Semjonowski-regiment voeren in boten naderbij,
zetten ladders neer en klommen op de muren. De Turken doorboorden hen
met pijlen en .doorstaken hen met pieken. Bij honderden stortten de mensen
van de ladders naar beneden. Razend van woede, klommen zij, gruwelijk
vloekend en hijgend, weer naar boven. Zij sprongen er boven op. Moertozapasja zelf en zijn janitsjaren, wier schrille gegil niets menselijks meer had,
stortten zich met getrokken sabel op hen...
De overige regimenten hadden de muren bereikt, schreeuwden en holden
heen en weer, maar het ontbrak aan een verbeten bereidheid het leven te
willen offeren. Zij klommen niet op de muren.. De strelitzen kwamen weer
niet verder clan de borstwering. Toen beval Gordon de trommelslagers het
sein : voor de terugtocht te geven. Van het Boetyrski-regiment keerde maar
de helft levend uit de bres terug. De speelregimenten streden al meer dan
een uur, drongen Moertoza-pasja terug en braken door naar de nauwe
straten, waar zij uit de ruïnen der afgebrande huizen met een regen van
pijlen, handgranaten en stenen ontvangen werden. Maar niemand kwam
hun te hulp. Peter kookte op het ' eiland van woede, stuurde de ene ordonnans na de andere om de terugtocht te stuiten en de troepen weer de muren
te laten beklimmen. Lefort galoppeerde in een gouden kuras, een wapperende vederbos en een buitgemaakt Turks vaandel door het strijdgewoel
heen. Golowin sloeg blind van woede met een gebroken speerschacht...
Gordon stond alleen op de wal in een regen van pijlen en kogels, kreunde
en riep. .. De troepen drongen door tot de vestinggracht en weken terug.
Velen wierpen hun musket of piek weg, gingen op de grond zitten en sloegen
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hun handen voor het gezicht: sla ons maar dood, we gaan niet verder, we
kunnen niet meer... Weer gaven de trommels het sein tot de terugtocht.
In de vesting en in de legerkampen waas alles stil geworden. Zwermen
vogels daalden neer op de hopen lijken. Drie dagen later werd 's nachts
het beleg opgebroken. Zonder vuren aan te steken, spande men geruisloos
de paarden voor de kanonnen en trokken de troepen langs de linkeroever
van de Don. Vooraan de tros, dan de resten van het leger en in de achterhoede de beide regimenten van Gordon. .. In de versterkte wachttorens
werden drieduizend kozakken en soldaten achtergelaten.
Tegen de morgen kwam vanuit de Zwarte Zee een onweer op. De Don
werd donker en er kwam een sterke golfslag.. . Men probeerde over te
steken naar de kant van de Krim en verloor daarbij een aanzienlijk aantal
wagens en mensen. Gevolgd door de Tataren zette men de tocht langs de
Nogajoever voort. Gordon moest zich onophoudelijk te weer stellen tegen
hun overvallen: snel werden de kanonnen omgedraaid, een carré gevormd
en de Tataren met kanonvuur afgeslagen. Niettemin werd het regiment
van kolonel Swert, dat 's nachts verdwaald was, kolonel en vaandel
incluis, door de Tataren neergesabeld, de overlevenden gevankelijk weggevoerd.
Voorbij Tsjerkassk gaven de Tataren de achtervolging op. Nu trokken
zij door de onbewoonde kale steppe. De mensen knabbelden op hun laatste
beschuiten. Niets te vinden om een vuur mee te stoken, nergens een
mogelijkheid om zich tegen de nachtvorst te beschermen. Zware herfstwolken trokken voorbij. Een noordenwind stak op en bedekte alles met
rijp. De aarde bevroor. In dichte vlokken viel de sneeuw, de storm huilde. Barrevoets, in lichte zomerjasjes sleepten de soldaten zich over de
doodse witte vlakte voort. Als iemand kwam te vallen, stond hij niet
meer op. Iedere morgen bleven velen op de rustplaats liggen. Wolven
trokken achter de troepen aan en hun gehuil overstemde het loeien van
de storm.
Na drie weken bereikte men Waloejki. Van het leger was nog slechts
een derde over. Hiervandaan snelde Peter met zijn vertrouwden vooruit
naar Toela, waar de wapenfabriek van Lew Kirillowitsj stond. Hij werd
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gevolgd door een wagen met twee gevangen Turken en een buitgemaakt
vaandel.
Onderweg schreef Peter aan de vorst-caesar:
„Mein Herr Konig... Na de terugkeer uit Azow, dat we niet genomen
hebben, werd mij door het concilie van de heren generaals opgedragen voor
de volgende oorlog schepen, galjoenen, galeien en andere vaartuigen te
bouwen. Van nu af zullen wij ons ononderbroken aan dit werk wijden.
Wat ons hier betreft, kan ik meedelen, dat de vader van Uwe Majesteit,
Zijne Heiligheid Ianikit, de aartsbisschop van Pressburg en patriarch van
de hele Jaoeza en heel Koekoej, evenals zijn knechten het 0 God zij dank
goed maken. Peter."
Dit was het roemloos einde van de eerste veldtocht naar Azow.
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r waren twee jaren verstreken. De schreeuwers beten op hun
tong en de spotters was het lachen vergaan. Grote en vreselijke
dingen waren er in die tijd gebeurd. Onweerstaanbaar drong
de westelijke besmetting in het slaperige leven door. Steeds
dieper gaapten de scheuren in dit leven en steeds verder gingen de onverzoenbare krachten uit elkaar.
De bojaren en de landheren, de geestelijkheid en de strelitzen vreesden
de veranderingen (nieuwe dingen, nieuwe mensen) , haatten de snelheid en
hardheid, waarmee de vernieuwingen werden doorgevoerd... „De wereld
is een lawaaiende kroeg geworden, alles wordt kort en klein geslagen,
niemand wordt met rust gelaten. .. Kooplieden van lage afkomst steken
hun handen uit naar de macht... Men leeft niet meer, men haast zich. De
tsaar heeft het beheer van de staat overgelaten aan corrupte woestelingen,
die God niet vrezen... Wij rollen in een afgrond..."
Maar de mensen zonder stamboom, zij die haast hadden en naar veranderingen verlangden, zij die de blik op Europa gericht hielden om al was
het maar een korreltje mee te pikken van het goud, dat als een stofwolk de
landen van Europa verduisterde, zij zeiden, dat zij zich in de jonge
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tsaar niet vergist hadden: hij was juist de man, op wie zij gewacht hadden.
De tegenslag en schande van Azow hadden de drinkebroer van Koekoej
in één slag tot een man gemaakt. Met ijzeren vuist had de tegenslag hem
omgekneed. Zelfs zijn vertrouwden kenden hem niet terug. Hij was een
ander mens geworden: verbeten, vastberaden en zakelijk.
Na de mislukking van Azow had hij zich in Moskou, waar iedereen
grinnikte: „Ja, dat was heel wat anders dan in Kozjoechowo oorlogje spelen", maar even laten zien en was dadelijk naar Woronezj gereisd. Uit
heel Rusland werden arbeiders en handwerkers daarheen gehaald. Wagencolonnes rolden langs de herfstwegen. In de bossen aan de Woronezj en
aan de Don vielen eeuwenoude eiken onder de bijlslagen. Er werden werven, loodsen en barakken gebouwd. Twee zeeschepen, drieëntwintig galeien
en vier branders stonden op stapel. De winter viel streng uit. Er was aan
alles gebrek. Bij honderden kwamen de mensen om. Zo'n harde knechtschap
had niemand zich zelfs in zijn wildste verbeelding kunnen voorstellen. Als
iemand wegliep, werd hij gepakt en in ijzers geklonken. De bevroren lijken
schommelden in de sneeuwstorm aan de galgen. De tot het uiterste gedreven
mensen staken de bossen rond Woronezj in brand. De voerlui maakten de
konvooi-soldaten af, roofden zoveel ze konden en vertrokken met de noorderzon... In de dorpen verminkten de mensen zichzelf, hakten hun vingers
af om maar niet naar Woronezj gestuurd te worden. Heel Rusland kwam
in verzet, waarlijk, de tijd van de antichrist was gekomen. Alsof de oude
lasten, lijfeigenschap en herendiensten nog niet zwaar genoeg drukten,
werd men nu ook nog versleept voor nieuw onbegrijpelijk . werk. De
landheren vloekten, als zij geld moesten geven voor de scheepsbouw,
en zij kreunden, als zij dachten aan de braakliggende akkers en de
lege schuren. Fluisterend gaven de geestelijkheid, de monniken en priesters
uiting aan hun ontevredenheid: onmiskenbaar ontglipte hun de macht en
ging over op de buitenlanders en op het eigen, van heinde en ver bij elkaar
geraapte gepeupel...
Moeizaam brak de nieuwe tijd zich baan. Toch kwam de vloot tegen het
voorjaar klaar. Uit Holland liet men ingenieurs en regimentscommandanten komen. In Pansjin en Tsjerkassk werden grote proviandvoorraden aan.
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gelegd. Het leger werd versterkt. In de maand mei verscheen Peter aan
boord van de nieuwe galei ,,Principium" aan het hoofd van zijn vloot voor
Azow. De te land en te water belegerde Turken verdedigden zich wanhopig
en sloegen alle stormaanvallen af. Pas toen het brood en kruit opraakte,
gaven zij zich onvoorwaardelijk over. Drieduizend janitsjaren met de bey
Hassan Araslan aan het hoofd trokken weg uit het verwoeste Azow.
Dat was in de eerste plaats een overwinning op de zijnen: Koekoej had
over Moskou gezegevierd. Dadelijk werden hoogdravende brieven naar
keizer Leopold, naar de doge van Venetië en naar de keurvorst van Brandenburg gezonden. Aan de Moskwa-rivier werd bij de opgang van de Stenen
Brug dank zij de ijver van Andrej Andrejewitsj Vinius een porta of triomfboog opgericht. Bovenop troonde tussen vaandels en wapens een dubbele
adelaar en eronder stond:
„Als God met ons is, kan niemand tegen ons op. Zo iets is nog nimmer
geschied."
De boog werd gesteund door de vergulde standbeelden van Hercules en
Mars, mannen van drie vadem. Aan hun voeten lagen, uit hout gesneden
en beschilderd, een geketende pasja uit Azow en een eveneens geketende
Tataarse moerza met daaronder het opschrift:
„Eerst hielden we huis in de steppe en nu konden we nauwelijks door
de vlucht ons leven redden voor Moskou."
Aan iedere kant van de triomfboog was een grote, op linnen geschilderde
voorstelling aangebracht: de zeegod Neptunus met als opschrift: „Ook ik
feliciteer u met de verovering van Azow en onderwerp me aan u." En op
de andere kant was uitgebeeld, hoe de Russen de Tataren versloegen: „Ach,
Azow hebben we verloren en nu is ons een bitter lot beschoren".
op een dag eind september waren de oevers en daken dicht met mensen
bezaaid: vanuit de buitenwijk aan de rechterzijde van de Moskwa, trok
het Azow-leger over de brug en onder de triomfboog door. Aan het hoofd
van de stoet reed in een met zes paarden bespannen wagen de vorst-paus.
Zwaard en schild hield hij in de handen. Daarachter kwamen zangkoren,
schalmeiblazers, dwergen, diaken, bojaren en de troepen. Verderop voerden
stalknechten de veertien prachtig versierde paarden van Lefort. Zelf gleed
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hij, staande in een gouden slee van de tsaar met een kuras aan en een kaart
van Azow in de hand over de beijzelde weg. Daarachter kwamen weer bojaren, diaken, troepen, matrozen en de nieuwe vice-admiraals Lima en De
Losière. Met veel praal naderde op een Griekse strijdwagen omgeven door
dreunende pauken de bojaar Sjejin, de generalissimus, een gedrongen,
opgezette man met een breed gezicht. Deze eretitel had men hem verleend
voor de tweede veldtocht naar Azow om de bojaren de mond te snoeren.
Achter hem werden zestien Turkse vaandels over de grond gesleept. Dan
kwam de gevangen Tataarse ridder Alatyk. Met toegeknepen spleetogen
nam hij de menigte op en liet grimmig zijn tanden zien. Hij werd met
gejoel en gefluit ontvangen. Achter het Preobrazjenski-regiment trokken
vier paarden een wagen met een galg erop. Hieronder stond met een strop
om zijn hals de verrader Jacob Jansen. De twee beulsknechten rechts en
links van hem lieten hun foltertangen open en dichtklappen en knalden met
hun zwepen. Ingenieurs, scheepsbouwers, timmerlieden en smeden trokken
voorbij. Achter de strelitzen reed, hoog op zijn paard gezeten, generaal
Gordon, gevolgd door krijgsgevangen Turken in doodshemd. Acht grijze
paarden trokken een vergulde wagen in de vorm van een schip. Voor de
wagen liep Peter in zeemansdracht, een driekante vilthoed met een struisveer op het hoofd. Men keek verbaasd naar zijn ronde gezicht en zijn bovenmenselijke lengte en menigeen sloeg een kruis bij de gedachte aan de griezelige en geheimzinnige geruchten die over deze tsaar in omloop waren.
Die troepen marcheerden door Moskou naar Preobrazjenskoje. Spoedig
daarop kregen de bojaren bevel voor een beraadslaging bijeen te komen.
Tijdens de zitting van de grote bojarendoema die tegen alle gebruiken in
door buitenlanders, generaals, admiraals en ingenieurs werd bijgewoond,
zei Peter met vaste stem tot de bojaren:
Daar Fortuna in ons midden vertoeft en zij zich nog nooit zo ver in
het zuiden heeft vertoond, prijzen we degene gelukkig, die haar bij de
haren weet te pakken. Besluit daarom bojaren: bet verwoeste en platgebrande Azow weer op te bouwen en er een sterk garnizoen te legeren. Verder moet in de buurt, waar ik de grondslag heb gelegd voor de vesting
Taganrog, deze vesting uitgebouwd en met een garnizoen bezet worden...
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Verder is nodig, daar ons het oorlogvoeren ter zee lichter valt dan te land,
een vloot van veertig of meer schepen te bouwen. .. Deze schepen moeten
volledig uitgerust en van kanonnen en licht geschut voorzien worden, daar
zij voor het oorlogvoeren moeten dienen. Zij dienen als volgt gemaakt te
worden: de patriarch en de kloosters moeten van iedere achtduizend boerderijen, die zij bezitten een schip leveren. De bojaren en alle edellieden
van iedere tienduizend boerderijen een schip. De kooplieden en het koopmansgilde, alsmede het gewone volk in de steden en nederzettingen, leveren
twaalf grote schepen. Tot dit doel dienen de bojaren en de geestelijkheid,
de edelen en de kooplieden handelscompagnieën of genootschappen te stichten. Er moeten vijfendertig dergelijke compagnieën opgericht worden.
De bojaren namen een dienovereenkomstig besluit, ofschoon velen de
ogen haast uit het hoofd vielen en hun pelzen nat van het zweet waren. De
compagnieën moesten voor december gesticht zijn, anders zouden hun landerijen, bezittingen en boerderijen aan de kroon vervallen. Iedere compagnie moest behalve Russische timmerlieden en houtzagers voor eigen rekening buitenlandse meesters, tolken, geoefende smeden, een houtsnijder,
een goede meubelmaker, een schilder en een arts met apotheek engageren.
Verder beval Peter een speciale belasting te heffen voor het aanleggen
van het Wolga-Don-Kanaal en zonder uitstel met het graven te beginnen.
Men sloeg de handen ten hemel, maar gaf zonder tegensputteren toe. Een
dergelijke haast viel de bojaren moeilijk, maar zij zagen wel, dat verzet
niets zou baten. Voor Peter stond alles bij voorbaat al vast. Hij sprak niet,
zoals men op een troon pleegt te spreken, maar hij blafte hen bars aan,
terwijl de gladgeschoren generaals alleen maar met hun pruiken knikten.
Ach, wat was het allemaal moeilijk! Rond Preobrazjenskoje werd het legerkamp opgeslagen : men hoorde niets dan trompetten, trommels en soldatenliederen. En het leek er meer op, of de bojarendoema hier alleen maar
bijeen was, omdat het van oudsher zo gebruikelijk was, maar spoedig
zou de tsaar het ook zonder haar wel afkunnen.
Inderdaad werd spoedig daarop een belangrijke zaak niet in de bojarendoema beslist, maar op eenvoudiger wijze: de diaak van de privé-kanselarij
van Zijne Majesteit en de vorst-paus stelden een oekaze op en stuurden deze
.
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door middel van soldaten aan vijftig vooraanstaande Moskovische edelen.
Deze moesten zich klaarmaken voor een reis naar het buitenland, waar zij
zich moesten bekwamen in wiskunde, fortificatie, scheepsbouw en andere
wetenschappen (zonder welke men het Gode zij dank, al sedert Wladimir
de Heilige had klaargespeeld) . In menig huis in Moskou werd een gejammer aangeheven, maar niemand waagde het aan te dringen op intrekking
van het bevel of zich ziek te melden. Men rustte de jongelieden uit, zegende
hen en nam afscheid van hen of zij de dood tegemoet gingen. Allen kregen
een soldaat mee als bediende en om over hun welzijn bericht te sturen. En
toen de sneeuw op de wegen in de stralen van de voorjaarszon begon te
smelten, reisden zij naar verre lokkende landen.
Een van deze kamerjonkers was Pjotr Andrejewitsj Tolstoi, de schoonzoon van Trojekoerow. Hij wilde zich tot iedere prijs van zijn aandeel in
de strelitzenopstand schoonwassen.

^
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De verovering van Azow was een buitengewoon lichtzinnige en gevaarlijke zaak: de Russen hadden daarmee een grote oorlog met het hele Turkse
Rijk ontketend. Zij hadden maar net genoeg troepen gehad om het met één
vesting klaar te spelen. Maar Peter en zijn generaals hadden dat al tijdens
de gevechten voor Azow goed begrepen. Van de vroegere overmoed van
Kozjoechowo was geen spoor overgebleven. Niemand dacht nu meer aan
veroveringen en men had maar één wens : stand te houden, voor het geval
de Turken te land en ter zee een oorlog tegen Rusland zouden beginnen.
Het ging er nu om bondgenoten te vinden, in allerijl leger en vloot te
versterken en uit te rusten, de door en door verroeste staatsmachinerie
op nieuwe, Europese wijze te hervormen en aan geld, geld, geld te komen...
Dat alles kon alleen Europa verschaffen. Men moest er mensen heensturen en het zo inkleden, dat men daar met geld over de brug kwam. Dat
was een moeilijke opgave die geen uitstel duldde. Peter (en zijn vertrouwden) losten het vraagstuk met Aziatische sluwheid op : een buitengewoon
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gezantschap moest met alle pracht en praal uitgezonden worden en hij zelf
zou meereizen, verkleed als bij een maskerade als de onderofficier van het
Preobrazjenski-regiment Pjotr Michajlow. Daarmee wilden zij zeggen:
„Jullie houdt ons voor verstokte barbaren, maar al zijn wij ook tsaren
enzovoort en overwinnaars over de Turken bij Azow, toch zijn we geen
trotse, maar eenvoudige, gemakkelijke mensen en misschien veel minder
verstokt dan jullie, want wij kunnen op de grond slapen, wij eten met de
boeren uit één schotel en kennen maar één zorg : hoe komen we van onze
onwetendheid en domheid af en hoe kunnen we van jullie, onze weldoeners
iets leren...'
Deze vlieger ging natuurlijk op: als ze een zeemeermin naar Europa
gestuurd hadden, zou men daar geen grotere ogen opgezet hebben... Men
herinnerde zich, hoe Peters broer nog als een god vereerd was... En deze
lange kerel met zijn knappe, zij het ook door zenuwtrekkingen vervormde
gezicht, spuwde op zijn waardigheid als tsaar, alleen uit hang naar handel
en wetenschap... Het scheen ongelofelijk en verbazingwekkend.
Tot buitengewoon gevolmachtigd gezant werden benoemd : Lefort, de
stadhouder van Siberië Fjodor Aleksejewitsj Golowin, een man van scherp
verstand, die vele talen beheerste en de doemaraadsheer Prokofi Woznitsyn.
Zij kregen twintig edelen uit Moskou en vijfendertig volontairs mee, waaronder Aleksasjka Mensjikow en Peter.
Het vertrek moest door een onverwachte onaangename gebeurtenis uitgesteld worden: er werd onder de Donkozakken een samenzwering ontdekt.
Aan het hoofd bleek kolonel Zickler te staan, dezelfde die tijdens het
verblijf van Peter in Troïtsa als eerste met zijn strelitzenregiment naar
hem overliep. Peter had nooit kunnen vergeten, dat Zickler een van de
trouwste dienaren van Sof ja was geweest en wantrouwde hardnekkig zijn
vleierijen. Na de inname van Azow had hij Zickler de bouw van de vesting
Taganrog opgedragen. Voor de eerzuchtige man stond dit gelijk met een
verbanning. In Taganrog merkte hij, hoe verontwaardigd de kozakken waren over de opgelegde werkzaamheden, hoe de steppevrijheid onder de
harde hand van de tsaar verloren ging, en met één slag werd Zickler een
verrader. Hij wendde zich tot de kozakken met de woorden:
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„Grote wanorde heerst er momenteel in het land, omdat de tsaar over
zee wil reizen en als buitengewoon gezant onze vijand, de vervloekte buitenlander Lefort, uitstuurt, en daarbij een grote hoeveelheid geld meeneemt...
De tsaar is koppig, wil naar niemand luisteren, geeft zich over aan schaamteloze vermaken, ellende en nood over ons allen brengend en het geld uit
de schatkist lichtzinnig verspillend... 's Nachts gaat hij alleen naar die
Duitse en het zou een kleinigheid zijn hem op te wachten en neer te steken.
Is hij eenmaal dood, dan kan niemand jullie kozakken meer verhinderen
dat te doen, wat Stenka Razin heeft gedaan... Als jullie zo handelt, kunnen
jullie voor mijn part mij tot tsaar kiezen. Ik houd vast aan het oude geloof
en heb het gewone, eenvoudige volk lief.”
Hierop riepen de kozakken: „Geef ons tijd, als de tsaar eenmaal vertrokken is naar de Duitsers, dan zullen we handelen zoals Stenka Razin dat
gedaan heeft..." De strelitz Jelizarjew die een eenheid van vijftig man
aanvoerde, joeg zonder zijn paard te sparen naar Moskou en meldde het
verraad. Het onderzoek bracht aan het licht, dat de Moskovische edellieden
Sokownin en Poesjkin in verbinding stonden met Zickler en contact hadden
met het Nowodewitsji-klooster. Peter folterde eigenhandig Zickler en deze
vertelde buiten zichzelf van pijn en doodsangst vele nieuwe bizonderheden
over de vroegere moordplannen van Sof ja en Iwan Michajlowitsj Miloslawski (die drie jaar geleden gestorven was) . Opnieuw verhief zich voor Peter de schaduw van Miloslawski, de schrik van zijn kinderjaren, en het
nog niet volkomen uitgeroeide vervloekte verleden herleefde.. .
In het Donskoj-klooster werd het familiegraf van de Miloslawski's opengebroken, de kist met de stoffelijke resten van Iwan Michajlowitsj eruit
gehaald en op een boerenslee gezet. Twaalf gebochelde zwijnen met lange
snuiten sleepten haar door mestpoelen, gillend onder de zweepslagen, dwars
door heel Moskou naar Preobrazjenskoje. Massa's mensen liepen er achteraan en men wist niet, of men lachen of huilen moest van ontzetting.
Op het plein van de soldatennederzetting in Preobrazjenskoje zagen zij
de troepen opgesteld in carré, het geweer bij de voet. Trommels roffelden.
In het midden verhief zich een houten geraamte met een richtblok. Er
naast stonden de generaals en Peter, te paard, een driekante steek op en
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een zwarte ruitermantel aan. Zijn hand trok aan de teugel, het paard, dat
er aan gewend was, bleef rustig staan. Zijn voet gleed uit de stijgbeugel
en beefde, zijn gezicht was bleek en schokte krampachtig, zijn hoofd wierp
hij achterover als van het lachen. Maar hij lachte niet. De kist werd geopend.
Tussen het halfvergane brokaat schemerden blauwachtig de schedel en de
verteerde handen. Peter reed er heen en spuwde op de stoffelijke resten
van Iwan Michajlowitsj. De kist werd onder het schavot geplaatst. Men bracht
de door de folteringen verminkte samenzweerders Zickler, Sokownin, Poesjkin en drie hoplieden der strelitzen. De vorst-paus die zo dronken was, dat
hij nauwelijks uit zijn ogen kon kijken, las het vonnis voor.
Als eerste werd Zickler bij zijn haren de steile trap van het schavot opgesleept. Zijn kleren werden hem van het lijf gerukt en men gooide hem naakt
op het richtblok. Zwaar hijgend sloeg de beul hem met de bijl de rechteren de linkerarm af. Men hoorde ze op de planken vallen. Zickler sloeg
krampachtig met zijn benen, de beulen wierpen zich op hem, bogen de
benen uit en hakten ze tot de romp af. Hij gaf een luide schreeuw. De
beulen tilden de romp zonder ledematen met de verwarde baard boven het
schavot omhoog, gooiden deze op het richtblok en hakten het hoofd af. Het
bloed liep door de kieren van het schavot in de kist van Miloslawski..
.

* 3
Het staatsbestuur werd toevertrouwd aan de bojaren onder leiding van
Lew Kirillowitsj, Stresjnew, Apraksin, Trojekoerow, Boris Golitsyn en raadsheer Vinius. Moskou en de kanselarij van justitie in zijn geheel kwamen
onder leiding te staan van Romodanowski. Half maart vertrok het buitengewone gezantschap met Pjotr Michajlow naar Koerland.
op 1 april schreef Peter met sympathetische inkt:
„Mein Herr Vinius... Gisteren zijn wij, God zij geprezen, i n goede
welstand te Riga aangekomen. De beren gezanten werden met grote eer ontvangen. Bij onze intocht werden er uit vierentwintig kanonnen saluutschoten
gelost. Dit gebeurde, zowel toen wij het kasteel betraden als toen wij het
verlieten. De Dwina troffen wij nog dichtgevroren aan, zodat wij gedwongen
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zijn ons hier nog enige tijd op te houden... Wil zo vriendelijk zijn alle
bekenden van ons te groeten... Ook voortaan zal ik met geheime inkt
schrijven. Houd de brief in het vuur en dan zul je hem kunnen lezen.. .
Maar om iedere verdenking te vermijden, zal ik wanneer dit te pas komt
met zwarte inkt als volgt schrijven: „Gelieve mijn groeten over te brengen
aan mijnheer de generaal en mij in zijn gunst aan te bevelen, opdat hij
de mijnen niet zal vergeten..." Al het andere zal ik met geheime inkt
schrijven, want de mensen hier zijn buitengewoon nieuwsgierig."
Vinius antwoordde hierop:
,,... Zodra het eerste schrijven van mijnheer de buitengewone gezant
mitsgaders zijn metgezellen was aangekomen, haastte ik mij naar een
soortgelijk gezelschap en hebben wij op het welzijn van de gezanten en hun
wakkere cavaliers gedronken en vooral op het welzijn van Zijne Majesteit,
en wel met zoveel vuur, dat Bacchus en zijn kleinkind Jan Roes dreigden
te barsten van het lachen. Generaals en kolonels en alle officieren, onderofficieren en alle soldaten laten Uwe Majesteit groeten. In de eerste compagnie is de trommelslager Loeka gestorven. De Moor Hannibal is nu God
zij dank rustig geworden. Wij hebben hem de boeien afgenomen en hij leert
Russisch... Bij u thuis maakt iedereen het goed."
Een week later kwam er in Moskou een tweede brief aan:
„Herr Vinius... Vandaag zijn we naar Mitau vertrokken... Wij hebben hier aan de overkant van de rivier gewoond. Juist op Paaszondag is
het ijs losgekomen... Wij hebben hier geleefd volgens de oude zeden en
alleen onze ogen hebben zich verzadigd. De kooplieden hier dragen mantels
en maken een hoogst betrouwbare indruk. Maar toen onze voerlui hun onze
sleden wilden verkopen hebben zij erbarmelijk vloekend en God aanroepend om iedere kopeke gepingeld. .. Zij gaven tien kopeken voor een slee
met paard. Maar als men iets wil hebben, dan rekenen zij het driedubbele.. .
„Gelieve mijn groeten over te brengen aan mijnheer de generaal en
smeek hem om zijn gunst en laat hij de mijnen niet vergeten. (Verder was
alles met sympathetische inkt geschreven.) Toen wij uit Riga door de stad
en vesting reden stonden de soldaten op de muren. Het zullen er zeker wel
tweeduizend geweest .zijn... De stad is zwaar versterkt, alleen zijn de ver384

sterkingen niet voltooid. .. Iedereen is hier erg bang en zonder bescherming
wagen zij zich noch in de stad noch ergens anders. Men is niet erg vriendelijk. .. In het land heerst hongersnood, daar de oogst mislukt is."
En weer drie weken later:
„Vandaag vertrekken we per schip naar Koningsbergen... Hier in Libau
heb ik iets wonderlijks gezien, dat men bij ons voor bedrog zou hebben
gehouden. Bij iemand in een apotheek heb ik een salamander in een
glas met spiritus gezien. Ik heb hem eruit gehaald en op mijn hand gehouden. Het was letterlijk, zoals er geschreven staat: de salamander is een
dier dat in vuurwater leeft... De voerlui heb ik hier allemaal ontslagen.
Maar geef bevel, diegenen die ontvlucht zijn op te sporen, af te ranselen
en aan de kaak te stellen. Bovendien moeten zij schadevergoeding betalen,
opdat anderen het hun niet na zullen doen."

^
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Een aangename wind deed de vier grote zeilen aan de grote en de fokkemast en de twee stagzeilen aan het einde van de lange boegspriet bol
staan... Iets naar links overhellend gleed de „St. Georgius" door de
grauwe zee die schitterde in de voorjaarszon. Hier en daar dreven door
schuim omgeven dunne ijsschotsen. Op het torenhoge achterkasteel wapperde de Brandenburgse vlag. Het dek was helder geschrobd en het gepoetste koper blonk. Vrolijk sloegen de golven tegen de uit eikehout gesneden Neptunus en op de voorplecht spatte het schuim onder de boegspriet
omhoog.
Peter, Aleksasjka Mensjikow, Aljosja Browkin, Wolkow en de ziekelijke
pope Bitka met zijn verzorgde baardje en zijn grote hoofd, zaten allen in
Duitse dracht: grauwlinnen kleren, wollen kousen, juchtleren schoenen met
ijzeren gespen, opgeteerde kabelrollen en rookten een goede pijp tabak.
Peter leunde met zijn ellebogen op zijn opgetrokken knieën en zat opgewekt en goed geluimd te vertellen:
Frederik, de keurvorst van Brandenburg, naar wie we nu toegaan
in Koningsbergen, is mij goed gezind. Let maar eens op, hoe hij ons zal
25-182
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ontvangen... Hij heeft ons immers nodig... Hij leeft in voortdurende
angst: aan de ene kant bedreigen hem de Zweden en aan de andere kant
de Polen... Dat is iets, waar we goed rekening mee moeten houden. Jullie
zult zien, makkers, dat hij ons een militair bondgenootschap zal aanbieden.
- Maar daar zullen we eerst nog wel eens een nachtje over slapen, —
meende Aleksasjka.
Peter spuugde in zee en veegde het einde van zijn pijp aan zijn mouw af:
Dat is het juist. Ons is aan een dergelijk bondgenootschap niet veel
gelegen. Pruisen voert toch geen oorlog tegen de Turken. Pas op, makkers, dat jullie je in Brandenburg behoorlijk gedraagt, anders sla ik jullie
het hoofd af... Laten we zorgen niet aan de algemene spot ten prooi te
vaj.len.
Pope Bitka zei met een stem, hees van het vele drinken:
- Ons gedrag is altijd fatsoenlijk geweest, dus zijn dreigementen overbodig... Maar van die titel „keurvorst" heb ik nog nooit gehoord.
Aleksasjka antwoordde:
- Iets minder dan een koning en iets meer dan een hertog, dat is nu
een keurvorst. Maar één ding is duidelijk, hun land is geruïneerd en
schraalhans is keukenmeester.
Aljosja Browkin luisterde . met heldere, wijdopen ogen en open mond,
waarboven nog geen snor te zien was... Peter blies hem een rookwolk in
zijn mond. Aljosja begon te hoesten. Alle lachten en knepen hem in zijn zij.
Aljosja zei:
- Wat willen jullie... Zou iemand daar niet bang van worden? Wat
zijn wij, om zomaar naar zulke hoge pieten te gaan.
De oude kapitein, een Fin, keek met verbazing naar die lieden op de
kabelrollen, die zich zo goed wisten te amuseren. Het wilde er niet bij hem
in, dat een van die vrolijke knapen de tsaar van Moskovië moest zijn...
Maar er waren rare dingen op de wereld...
Aan bakboord gleden in de verte zandige kusten voorbij. Af en toe dook
een zeil op. In het westen verdween een schip met volle zeilen achter de
horizon. Het was de zee van de Vikingers, van de Hanzekooplieden en nu

386

heersten hier de Zweden. De zon ging onder. De „St. Georgius" liet de
schoten vieren en voer voor de wind met zacht geruis over de golven op de
lange landtong aan, die het Frische Haff van de zee scheidde. De vuurtoren
en de lage forten van Pillau, die de doorgang naar de bocht beschermden,
doemden op. Toen zij de kust bereikt hadden, vuurden zij een kanon af en
gingen voor anker. De kapitein nodigde de Moskovieten uit voor het avondeten.
* 5

De volgende morgen gingen zij aan land. Er viel hier niets bizonders te
zien: zand en dennen. Twee dozijn vissersboten en netten die over stokken
te drogen hingen. Lage, door de wind stukgeknaagde, armelijke hutten,
maar met witte gordijntjes achter de glazen ramen. .. (Vol tederheid dacht
Peter aan Annchen.) Voor de keurig geveegde drempels waren vrouwen
met linnen kappen op, aan huishoudelijk werk bezig. Mannen met leren
zuidwesters gladgeschoren op een ringbaard na, liepen mogelijk plomper
dan de Russen, maar het was duidelijk, dat iedereen zijn bezigheden had.
Zij waren vriendelijk, maar zonder onderdanigheid.
Peter vroeg waar een herberg was. Zij namen plaats aan propere tafels
van eikehout, verbaasden zich over de zindelijkheid en aangename geur en
dronken bier. Hier schreef Peter een brief in het Russisch aan keurvorst
Frederik met het verzoek om een samenkomst. Wolkow reisde met de brief,
begeleid door een soldaat uit de vesting, naar Koningsbergen.
De vissers en hun vrouwen stonden voor de deuren en keken door de
ramen. Peter knipoogde deze brave lieden vrolijk toe en vroeg, hoe zij
heetten, of zij veel gevangen hadden, nodigde hen alien uit aan zijn tafel en
trakteerde hen op bier.
Rond het middaguur kwam een gouden karos met struisveren op het dak
bij de herberg aan. Behendig sprong de gepoederde en geheel in blauwe
zijde gestoken kamerjonker von Prinz eruit en baande zich met een verschrikt gezicht een weg door de vissers en vrouwen, die hij hardhandig
opzij duwde, naar de Moskovieten die met hun tinnen bekers rammelden:
op drie pas van de tafel nam hij zijn breedgerande hoed af en veegde mei
25*
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de veren langs de grond, deed een pas terug, kromde zijn arm en maakte
een lichte buiging.
„Zijne Doorluchtigheid, mijn gebieder, de grote keurvorst Frederik van
Brandenburg heeft het genoegen Uwe... (Hier stokte hij. Peter keek hem
dreigend aan.) Verzoekt zijn hoge en langverbeide gast zich van deze
armzalige hut te begeven naar een bij zijn rang passend en voor hem gereed
gemaakt appartement...
Aleksasjka Mensjikow verslond de lichtblauwe cavalier met de ogen en
stootte onder tafel Aljosjka aan:
- Dat is nog eens politesse... Zoals hij op zijn tenen staat, net een
plaatje... Kijk eens, wat een korte pruik, en bij ons hangt die tot op de
navel... Ach, wat een reuze kerel! .. .
Peter en von Prinz namen plaats in de karos. De anderen volgden in
een eenvoudige wagen. In de voornaamste stadswijk, in Kneiphof, was voor
de gasten het huis van een koopman in gereedheid gebracht. Koningsbergen bereikte men, toen het al schemerde. De wielen ratelden over het
schoongeveegde plaveisel. Noch hekken noch schuttingen, wonderlijk! De
huizen stonden direct aan de straat, de hoge ramen met de vele kleine ruitjes
kon men vanaf de begane grond met de hand aanraken. Overal vriendelijk
licht. De deuren stonden open. De mensen liepen onbevreesd rond... Onwillekeurig drong zich de vraag op, of men dan geen angst had voor roofovervallen. Of waren er bij hen wellicht geen rovers?
Ook in het koopmanshuis, waar zij de reis onderbraken, was niets weggeborgen. Prachtige dingen lagen daar open en bloot. Men zou wel een
domoor zijn, als men niets meenam. Peter keek rond in de donkere, eikehouten eetzaal die rijk versierd was met schilderijen, porselein en hoorns
van oerossen, en zei zacht tegen Aleksasjka:
- Druk iedereen ten strengste op zijn hart, niet het geringste in zijn
zak te steken, anders laat ik hem aan de poort opknopen.. .
- Heel goed, mein Herz, het was mij ook al bang te moede... Zolang
zij er niet aan gewend zijn, laat ik hun zakken dichtnaaien. Geve God, dat
ze hier niet met een dronken kop rondlopen.. .
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Von Prinz kwam weer met de karos terug. Peter reed met hem naar
het slot...
Zij gingen er heen door een geheime poort in de tuin, waar een fontein
klaterde en op het gazon zich tegen de avondhemel struiken aftekenden,
gesnoeid in de vorm van een kogel, een haan of een piramide. Frederik
ontving zijn gast in de tuin bij een glazen deur en stak hem zijn vingertoppen toe, die door kanten manchetten omgeven waren. Een zijdeachtige pruik
omlijstte zijn buitengewoon energiek gezicht met de scherpe neus en het hoge
kaalgeschoren voorhoofd. Het blauwe lint over zijn borst was bezaaid met
briljanten sterren.
0, mijn broeder, mijn jonge broeder, zei hij in het Frans en
herhaalde de woorden in het Duits. Peter keek vanuit de hoogte op hem
neer als een hijskraan en wist niet, hoe hij hem betitelen moest: broer?
Volgens zijn rang ging dat niet... Oompje dan? Dat paste ook niet. Doorluchtigheid of zo iets? Het was niet uit te maken, misschien zou hij zich
beledigd voelen.. .
Zonder de hand van zijn gast los te laten, deed de keurvorst een stap
achteruit en leidde hem over een tapijt in een klein vertrek. Het draaide
Peter. Het was, of een van zijn geliefde plaatjes, die in zijn jeugd in
Preobrazjenskoje hadden gehangen, tot leven was gekomen. Op de marmeren schoorsteen, waaronder een vrolijk vuur brandde, tikte een prachtig
bewerkte klok, waarvan de wijzerplaat de hemel met sterren en maan
voorstelde. Het zachte licht van driearmige, met een spiegel gesierde
kaarsehouders aan de wand viel op de gobelins langs de muren, op
de sierlijke stoeltjes en bankjes en een menigte mooie en wonderlijke dingetjes, waarvan de bestemming moeilijk vast te stellen was. Takken appel- en kersebloesem stonden in hoge dunne vazen, die op zeepbellen
leken.
De keurvorst speelde met zijn tabaksdoos, zijn scherpe ogen waren
goedmoedig halfgesloten. Hij bood zijn gast zo'n broos verguld stoeltje
bij het vuur aan, dat Peter uit angst het sierlijke dingetje te vernielen meer
hurkte dan werkelijk zat. .. De keurvorst doorspekte zijn Duits met Franse
woorden. Eindelijk bracht hij het militaire bondgenootschap ter sprake.
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Dat begreep Peter. Hij kwam enigszins over zijn verlegenheid heen. In
Hollands-Duits matrozendialect legde hij uit, dat hij hier incognito was en
niet over staatsaangelegenheden kon spreken, maar over een week zou er
een buitengewoon gezantschap komen en daarmee kon over een bondgenootschap beraden worden.
De keurvorst klapte in de handen. Geruisloos opende zich een deur van
spiegelglas, die Peter voor een venster had gehouden, en lakeien in rode
livrei brachten een tafeltje met spijzen en dranken binnen. Peters maag
knorde en hij werd dadelijk opgewekter. Maar te eten bleek er weinig:
een paar plakken worst, een gebraden duifje, een pasteitje en sla.
Met een sierlijke handbeweging nodigde de keurvorst zijn gast uit aan
tafel plaats te nemen, deed zijn gesteven servet voor en zei met een fijn
lachje:
-- Heel Europa volgt met bewondering de schitterende successen Uwer
Majesteit tegen de vijanden van het Christendom. Helaas moet ik mij, als
een Romein vanaf zijn zetel in het amphitheater, beperken tot applaudisseren. Mijn ongelukkige land is omringd door vijanden: de Polen en de
Zweden. Zolang de Zweden in Saksen en de Polen op de Oostzee en in
Lijfland de baas zijn, kunnen de volkeren niet tot bloei komen. .. Mijn
jonge vriend, spoedig zult ge begrijpen, dat onze gemeenschappelijke
vijand, die God ons wegens onze zonden heeft gestuurd, niet de Turken,
.

maar de Zweden zijn... Van ieder schip op de Oostzee heffen zij tol. Wij
allen werken, maar zij leven gelijk de wespen van roof. Niet alleen wij
lijden daaronder, maar ook de Staten van Holland en Engeland... Maar
de Turken, ja de Turken! Die zijn alleen sterk door de ondersteuning van
de Franse koning, die onverzadigbare tiran, die roofzuchtig zijn hand uitstrekt naar de Spaanse kroon der Habsburgers. Lieve vriend, spoedig zult
ge getuige zijn van een grote coalitie tegen Frankrijk. Koning Lodewijk XIV
is oud, zijn beroemde maarschalken rusten in het graf, een ondragelijke
belastingdruk heeft Frankrijk geruïneerd... Het zal niet langer in staat

zijn de Turkse sultan te helpen... In het internationale spel zal de Turkse
kaart spoedig uitgespeeld zijn... Maar Zweden, dat is een hoogst gevaarlijke vijand in de rug van Moskovië.
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Met de punten van zijn ellebogen licht op de tafel steunend, ploos de
keurvorst een appelbloesem uiteen. Zijn waterige ogen glansden. Zijn door
de kaarsen verlichte gladgeschoren gezicht keek duivels scherpzinnig.
Peter voelde, dat de Duitser hem wilde inpalmen.
Hij dronk een groot glas wijn uit:
- Ik zou bij uw ingenieurs het schieten met kanonnen willen leren.
- Mijn hele park staat ten dienste van Uwe Majesteit.. .
- Danke...
-- 4 Neemt u toch een slokje van deze moezelwijn.. .
- Danke. Het is voor ons nog niet de tijd om ons in de Europese twisten te mengen. Wij hebben genoeg te stellen met de Turken.. .
- Reken alleen niet op de hulp van de Polen, mijn jonge vriend, want
daar danst men naar het pijpen van de Zweden.. .
Uw moezelwijn is werkelijk voortreffelijk...
- De Zwarte Zee heeft voor de ontwikkeling van uw handel geen enkele
betekenis... Maar een paar havens aan de Oostzee zouden een bron van
onmetelijke rijkdom voor Rusland ontsluiten.
De keurvorst beet op een appelbloesem, zijn stalen blik gleed met verholen spot over het verlegen gezicht van de Moskoviet.. .
--^

* 6

De hele volgende week tot de aankomst van het gezantschap hield
Peter zich buiten de stad bezig met schietoefeningen. Van de eerste artillerie ingenieur Steitner von Sternfeld kreeg hij het volgende getuigschrift:
„ ... De heer Peter Michajlow heeft zich een voortreffelijk bommenwerper getoond en zowel op het gebied van de theorie als van de praktijk
bewezen een voorzichtig en vaardig kanonnier te zijn, daarom moet hem,
gezien zijn uitstekende kennis alle mogelijke tegemoetkoming en vriendelijke genegenheid betoond worden..."
De intocht van het buitengewone gezantschap in Koningsbergen ging met
zulk een pracht en praal gepaard, als men tot dusverre nooit en nergens te
-
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zi€n had gekregen. Aan het hoofd van de stoet liepen paarden met kostbare
schabrakken en kleden. Achter hen reden Pruisische garde-officieren, pages, cavaliers en ridders. Oorverdovend bliezen de Russische trompettisten.
Zij werden gevolgd door dertig volontairs in groene met zilverdraad geborduurde jasjes, dan hoog te paard het gevolg van de gezanten in frambozekleurige mantels met in goud geborduurde wapens op borst en rug. In een
ruime karos, geheel van spiegelglas, zaten de drie gezanten Lefort, Golowin
en Woznitsyn in witzijden met sabelbont gevoerde mantels en kachelpijpachtige, wel een el hoge mutsen van beverbont, die met dubbele adelaars
van diamanten versierd waren. Achterover geleund in de kussens zaten ze
daar onbewegelijk als poppen, alleen de edelstenen aan hun ringen en aan
de knoppen van hun stokken fonkelden. Achter de karos liepen edellieden
uit Moskou, die alles aan hadden, wat er maar aan kostbaars te vinden
was ...
Zolang de ontvangsten duurden en de onderhandelingen met de keurvorst
gevoerd werden, was Peter afwezig om pp een zeiljacht over het Frische
Haff te zwerven. Zaken vielen hier niet te doen: de keurvorst mocht nog zo
slim zijn, maar een bondgenootschap met Polen was dringender dan met
hem. In tegenstelling met vroeger klampten de buitengewone gezanten zich
niet aan woorden en letters vast, maar waren tegemoetkomend, al weigerden zij een knieval te doen voor de keurvorst en hem de hand te kussen,
omdat hij nog niet de rang van koning had. In plaats van een militair verdrag stelden zij hem een vriendschapsverdrag voor en hielden daar aan
vast. De keurvorst probeerde hen daar van af te brengen. De gezanten antwoordden: „Goed, laten we een militair verbond sluiten maar dan moet
de oorlog gevoerd worden tegen die landen die de strijd tegen Turkijë
opgeven." Doch dat voorstel stond de keurvorst niet aan. Hij zocht Peter
op zijn jacht op en bracht de hele nacht pratend met hem door. Maar
het knaapje beet alleen maar op zijn smerige nagels. Aan het slot zei
hij:
Nu goed... Maar laten we het niet schriftelijk vastleggen. .. Als je
in moeilijkheden komt, dan komen we je te hulp. Ik zweer het je bij dit
kruis. Geloof je me?
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Nadat het geheime mondelinge verdrag gesloten was (dat men toch
genoopt was schriftelijk vast te leggen) , maakte het buitengewone gezantschap zich op voor het vertrek, maar een hoogst belangrijk bericht dwong
hen drie weken in Pillau te blijven : in Polen was men begonnen met het
kiezen van een nieuwe koning. Op de sejms en districtslanddagen ging
de szlachta 13 elkaar bij het verdedigen van de kandidaten met sabels te lijf
en schoot met pistolen. Er waren meer dan tien kandidaten, maar slechts
twee kwamen serieus in aanmerking: de keurvorst August van Saksen en
prins Conti, de broer van de Franse koning.
Een Fransman op de Poolse troon betekende, dat Polen het bondgenootschap tegen de Turken zou opgeven en de strijd zou aanbinden met Moskovië. Pas hier, op Europese bodem, onderkende Peter de betekenis van het
politieke spel. Vanuit Pillau stuurde hij een bode naar Vinius met het
bevel een dusdanige brief naar de Polen te sturen, dat de partij van de
Franse prins de schrik om het hart zou slaan. In Moskou werd een brief
opgesteld aan de aartsbisschop van Gniezno, kardinaal en primaat van
Polen. Daar werd in gezegd: „ ... Wanneer in het Poolse rijk een Fransman
koning zou worden, dan zou daardoor niet alleen het bondgenootschap
tegen de vijanden van het Heilige Kruis, maar ook de eeuwige vrede met
Polen in gevaar komen... Daarom zijn wij, de grootmachtige tsaar, die van
oudsher uw heersers, de koningen van Polen, en ook de pans, de sejm en
uw hele staat vriendschappelijk gezind waren, er tegen een dergelijke
koning bij de gratie van Frankrijk en Turkijë op de troon te dulden..."
Om de brief overtuigender te maken werden er vellen van sabeldieren en
gouden dukaten bijgevoegd. Maar ook uit Parijs werd goud gestuurd. De
lichtzinnige Polen kozen zowel August als Conti tot koning. Onlusten
braken uit. De pans bewapenden hun knechten en hun boeren. De ene
partij verwoestte de landgoederen van de andere en stak dorpen en gehuchten in brand. In de grootste opwinding schreef Peter naar Moskou, dat
men troepen naar de Litause grens moest sturen ter ondersteuning van
August. Maar August verscheen zelf in Polen met een leger van twaalfduizend man sterk om de troon te bestijgen. De Franse partij was verslagen. De pans keerden naar hun kastelen terug en de szlachti naar hun
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was
zoals dadelijk in Europa bekend werd,
landhuizen. Prins Conti,
niet verder dan Boulogne gekomen, had zijn schouders opgehaald en keerde
weer tot zijn vermaken terug. Koning August bezwoer de Russische resident te Warschau, dat hij Peter trouw zou blijven.
De grote staatkundige aangelegenheid had een gelukkige afloop gevonden. De gezanten en Peter verlieten met hun volontairs Pillau.

* 7 *
Zonder ergens zijn tocht te onderbreken reisde Peter met postpaarden
het gezantschap vooruit over Berlijn, Brandenburg en Halberstadt. Hij
maakte alleen een omweg naar Ilsenburg, waar de beroemde hoogovens
stonden. Hier toonde men Peter het wegvloeien van het gesmolten ijzer uit
de hoogovens, het smelten van het ijzer in de smeltkroes, het smeden van
smalle stroken tot geweerlopen, het werk aan met waterrad gedreven slijpen boorbanken. De gildemeesters en gezellen werkten in eigen smederijen
en werkplaatsen. Hun werkstukken brachten zij naar het kasteel Ilsenburg:
geweren, pistolen, sabels, sloten en hoefijzers. Peter gelukte het twee goede
meesters over te halen mee te gaan naar Moskou, maa r het gilde gaf geen
toestemming.
De wegen, waar zij langs reden, waren beplant met pere- en appelbomen, maar niemand van de bevolking dacht er aan het fruit te stelen.
Overal zag men eikenbossen, rechthoekige graanvelden, tuinen achter stenen
muren, half in het verscholen groen pannendaken en duiventillen. Op de
weilanden graasden mooie, welverzorgde koeien, beekjes glinsterden tussen
de groene oevers, overal stonden eeuwenoude eiken, watermolens. Om de paar
werst een stadje, een bakstenen kerk met een slanke toren, een geplaveid
marktplein met een stenen pomp, het hoge dak van het raadhuis, de rustige,
propere huizen, een wonderlijk uithangbord bij een herberg, het koperen
bekken boven de deur bij een barbier. Vriendelijk lachende mensen met wollen mutsen, korte wambuizen en witte kousen... Het goede oude Duitsland.. .
Op een warme juliavond reden Peter en Aleksasjka in de voorste gerief elijke reiswagen het plaatsje Koppenbriigge bij Hannover binnen. Honden
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blaften. Het licht scheen door de ramen op straat. In de huizen ging men
aan tafel voor het avondeten. Een man met een schort voor vertoonde zich
in de verlichte deur van de herberg met het uithangbord: „In de gouden
big", en riep de koetsier iets toe. Deze hield zijn vermoeide paarden in en
wendde zich tot Peter:
- Doorluchtigheid, de waard heeft een varken geslacht en vandaag
heeft hij verse worst... Een beter onderdak kunnen we hier niet vinden.. .
Peter en Mensjikow stegen uit en strekten hun benen.
-- Nu, Aleksasjka, zullen we ooit bij ons zo'n leven gaan leiden?
- Ik weet het niet, mein Herz, in ieder geval zal het nog wel even
duren.. .
- Wat is het leven hier liefelijk... Hoor je, hoe zelfs de honden hier
niet boosaardig blaffen... Een paradijs... Als ik aan Moskou denk, zou ik
het het liefste maar in brand steken.
--• Het is een stal, dat is waar.
zitten op het verleden en hun billen Zijn al vergaan... Ze hebben
in die duizend jaar nog niet eens geleerd hun akker te ploegen. .. Hoe komt
dat toch? Keurvorst Frederik is een verstandig mens : we moetenn doordringen tot de Oostzee, dat is het... En daar moeten we een nieuwe stad
bouwen, een waar paradijs... Kijk, zelfs de sterren stralen hier helderder
dan bij ons.. .
- Maar bij ons, mein Herz, had men alles rondom meteen besmeurd...
- Wacht maar eens, Aleksasjka, als ik terug ben, zal ik die geest wel
.

eens uit Moskou verdrijven.. .
— .Ja, dat zou de enige mogelijkheid zijn.
Zij gingen de herberg binnen. Boven de grote haard hingen tegen de
zoldering aan eiken balken hammen en worsten. Bij de gloed van het brandende rijshout glom het kopergerei. De waard maakte een diepe buiging
en vertrok zijn vuurrode gezicht tot iets, dat op een lach leek. Zij bestelden
bier en wilden juist gaan eten, toen een cavalier binnenkwam.
.

Hij droeg een hoge, kegelvormige, breedgerande hoed en een linnen
cape die tot op zijn sporen hing. Hij gaf de waard een teken zich te verwijderen, kwam met een sprong naderbij, greep naar de rand van zijn hoed
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en maakte, door de gelagkamer fladderend, tal van buigingen, waarbij zijn
degen in de om hem heen gedrapeerde cape verward raakte. Met open
mond keken Peter en Aleksasjka hem aan. De cavalier zei in een week klinkende toonaard:
- Hare Doorluchtigheid keurvorstin Sophie van Hannover is met haar
dochter Sophie Charlotte, keurvorstin van Brandenburg, en haar zoon, de
kroonprins Georg Ludwig, erfgenaam van de Engelse troon, alsmede de
hertog van Celle in gezelschap van de dames en cavaliers van de hofhouding
van Hare Doorluchtigheid van Hannover op weg gegaan en snelt Uwe
Majesteit tegemoet, louter en alleen gedreven door de wens, voor de vermoeiende reis en een onaangenaam nachtverblijf beloond te worden met de
kennismaking van de bizondere en roemrijke tsaar van Moskovië.
.

Koppenstein, want zo heette de cavalier, verzocht Peter zo goed te willen
zijn hem te volgen voor het avondeten: de keurvorstin en haar dochter
gingen niet aan tafel voor de gast er was... Peter kon maar half volgen,
wat er gezegd werd, en schrok zo, dat hij er het liefst vandoor gegaan
was...
-- Ik kan niet, bracht hij stotterend uit, ik heb zeer veel haast...
En het is al vrij laat. .. Wanneer ik uit Holland terugkom, dan zal ik
nissch^en.. .
De cape en de hoed van Koppenstein fladderden weer door het vertrek.
Zonder zich van zijn stuk te laten brengen hield hij vol. Aleksasjka fluisterde in het Russisch:
- Die raak je niet kwijt. Je kunt beter een uurtje meegaan, mein
Herz, Duitsers zijn gauw op hun tenen getrapt...
Geërgerd trok Peter een knoop van zijn buis. Hij stemde toe op voorwaarde, dat men hem en Aleksasjka door een achterdeur, zonder dat
iemand het merkte, binnenloodste en dat alleen de keurvorstin en desnoods
haar dochter aan tafel zouden zitten. Hij trok zijn stoffige driekante steek
diep over zijn oren en wierp een verlangende blik op de worsten boven de
haard.
Op straat stond een rijtuig te wachten.
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* g *

De keurvorstin Sophie en haar dochter Sophie Charlotte zaten aan een
gedekte tafel bij de schoorsteen die om zijn lelijkheid met chinese zijden
doeken gecamoufleerd was. Moeder en dochter verdroegen alle ongemakken
van het middeleeuwse kasteel, dat een van de plaatselijke landheren hun
ter beschikking had gesteld, manmoedig. Een paar moderne gobelins en
tapijten bedekten nauwelijks de bakstenen muren, waarvan de kalk afbladderde en waar hoog onder de gewelven zonder twijfel uilen huisden. De
door de heer des huizes in allerijl opgescharrelde zijden leunstoelen stonden op een tegelvloer, die nog de sporen vertoonde van de laarzen van
roodbaardige ridders en van de hoeven hunner paarden. Overal rook het
naar muizen en stof. De dames beefden bij de gedachte aan de ruwe zeden
die de Schepper zij geprezen voor altijd verdwenen waren. Zij
troostten zich met de aanblik van een groot schilderij, dat aan een verroeste
haak hing, die voorheen wel voor schilden en harnassen bestemd zou zijn
geweest. Het stelde een weelderige overdaad voor: op een tafel lagen een
berg zeevissen en langoesten, een bundel geslacht gevogelte, groenten en
fruit, en met speren doorboorde everzwijnen. .. De kleuren schitterden als
zonnestralen...
Schilderkunst, muziek, poëzie, het spel van een levendige, op verfijning
en schoonheid gerichte geest is de enige passende vulling voor het vluchtige leven. Zo dachten moeder en dochter er althans over. Zij waren de
meest ontwikkelde vrouwen van Duitsland. Zij stonden beiden in briefwisseling met Leibniz, 14 die van hen zei : „De geest van deze vrouwen is zo
weetgierig, dat ik soms gedwongen ben voor hun diepzinnige vragen te
capituleren." Zij beschermden de beeldende kunsten en de literatuur. Sophie
Charlotte had in Berlijn een academie van wetenschappen gesticht. Een
paar dagen tevoren had keurvorst Frederik hun in een brief met goedmoedige humor verteld over de indruk, die de als timmerman door de
wereld trekkende tsaar der barbaren op hem gemaakt had. „Moskovië
schijnt uit zijn Aziatische slaap te ontwaken. Het is van belang zijn eerste
schreden zo te richten, dat zij weldadige uitwerking hebben." Moeder en
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dochter hielden niet van politiek. Edele nieuwsgierigheid had hen naar
Koppenbriigge gelokt...
Keurvorstin Sophie omklemde met haar magere vingers de leuning van
haar zetel. Zij luisterde en meende door het open raam, dat op de nachtelijke tuin uitkwam, door het geritsel der bladeren heen het ratelen van
wagenwielen te horen. Even trilden de paarlensnoeren op haar witte pruik
die rond een zo hoog baleinen karkas bevestigd was, dat zij zelfs als zij
haar handen helemaal omhoog stak niet bij de kruin van de haardos kon
komen. De keurvorstin was mager, haar gezicht was een en al rimpel, de
oneffenheden tussen de ondertanden waren met was weggewerkt, de kant
langs de ingesneden hals van de paarse japon verhulde dat, wat toch niet
meer in staat was iemand te verleiden. Alleen haar grote zwarte ogen
fonkelden vol levendige pittigheid.
Sophie Charlotte had evenals haar moeder donkere ogen, maar haar
blik was rustiger, verder was zij mooi, statig en blank. Een verstandig voorhoofd onder de gepoederde pruik, glanzende schouders en de borsten bijna
tot de tepels onbedekt, dunne lippen en een energieke kin... De even opwippende neus dwong iemand haar gezicht aandachtig te beschouwen om te
zien, of er geen verborgen lichtzinnigheid op te ontdekken viel.
- Eindelijk, zei Sophie Charlotte, terwijl zij opstond, daar
zijn ze.
Haar moeder was haar voor. Beiden liepen met ruisende rokken op een
vensternis toe. Over het tuinpad naderde onstuimig met zijn armen zwaaiend
een lange schaduw, achter deze haastte zich een tweede met een cape om en
een breedgerande hoed op, iets verder achter hen kwam een derde.
- Dat is hij, zei de keurvorstin, mijn God, wat een reus...
Koppenstein opende de deur:
- Zijne Majesteit de tsaar!
Een plomp been in een wollen kous en een stoffige schoen werd zichtbaar: Peter schoof zijdelings naar binnen. Toen hij de beide door kaarslicht
beschenen dames zag, bromde hij: „tuten Abend..." Hij bracht zijn hand
naar zijn voorhoofd, als wilde hij het wrijven, raakte helemaal in de war
en bedekte zijn gezicht met de hand.
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Keurvorstin Sophie ging hem drie passen tegemoet, tilde de slippen van
haar japon op met haar vingertoppen en maakte met een gemak, dat men
op haar leeftijd niet verwacht zou hebben, een reverance:
- Goeden avond, Majesteit...
Ook Sophie Charlotte kwam naderbij, rondde met de glijdende beweging
van een zwaan haar prachtige armen, schortte haar weelderige rokken op
en maakte een diepe meisjesbuiging:
— Uwe Keizerlijke Majesteit gelieve ons het gerechtvaardigde ongeduld
te vergeven, dat ons voortgedreven heeft om de jonge held te zien, de gebieder van ontelbare volkeren en de eerste onder de Russen, die de verderfelijke vooroordelen zijner voorvaderen vernietigd heeft.
Peter trok met een ruk zijn hand voor het gezicht weg, boog en klapte
daarbij als een lat samen. Hij voelde, hoe belachelijk hij was. Dadelijk zouden de dames in een smadelijk gelach uitbarsten. Zijn verwarring was grenzeloos en alle Duitse woorden waren uit zijn geheugen verdwenen:
- Ich kann nicht sprechen. Ik kan niet spreken, bromde hij met
een gesmoorde stem... Maar hij hoefde niet te spreken.
Keurvorstin Sophie stelde hem honderden vragen zonder antwoord af te
wachten : over het weer, over de reis, over Rusland, over de oorlog, over
zijn reisindrukken, pakte zijn arm en leidde hem naar de tafel. Zij gingen
alle drie zitten, het gezicht naar de duistere zaal met de donkere gewelven.
De moeder legde een gebraden vogel op zijn bord en de dochter schonk
hem wijn in. De vrouwen verspreidden een geur van zoete parfum om zich
heen. Onder het praten beroerde de oude dame met haar magere vingers
moederlijk zijn nog steeds krampachtig tot een vuist gebalde hand,
want hij schaamde zich voor zijn nagels op het sneeuwwitte tafellaken tussen de bloemen en het kristal. Sophie Charlotte nodigde hem met vriendelijke tegemoetkoming uit toe te tasten, verhief zich om een karaf
of een schaal te pakken en wendde zich met een verleidelijk lachje tot
hem:
- Neemt u hiervan, Majesteit... Waarlijk, dit is waard, dat u ervan
eet...
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Als zij niet zo mooi en naakt was en als haar geparfumeerd kleed niet
zo ruiste, dan zou hij in haar een zuster gezien hebben. Ook hun stemmen
klonken hem vertrouwd. Peter begon te ontdooien en antwoord te geven op
hun vragen. De keurvorstinnen vertelden hem van de beroemde Vlaamse en
Hollandse schilders, van de grote dramaturgen aan het Franse hof, van
filosofie en schoonheid. Van de meeste dingen had hij niet het flauwste
begrip, hij vroeg honderd uit en verbaasde zich... .
In Moskou wetenschap en kunst! zei hij, zijn been onder tafel
uitstrekkend. Ik heb ze zelf pas hier te zien gekregen... Bij ons heeft
men ze niet ingevoerd, men was er bang voor... Onze bojaren en edelen
zijn boerenpummels die slapen, vreten en bidden. In ons land heerst duisternis. U zou het daar van louter angst geen dag uithouden. Hier zit ik nu
bij u en denk met schrik terug... In de omgeving van Moskou houden zich
dertigduizend rovers op. .. Men vertelt van mij, dat ik veel bloed vergiet,
en in opruiende geschriften staat, dat ik de mensen zelf folter.
mond vertrok, een wang schokte krampachtig, zijn naar voren
staande ogen werden een ogenblik star, als zag hij in plaats van de rijkgedekte tafel de vensterloze huisjes in de nederzetting van Preobrazjenskoje
voor zich, die zuur roken van het bloed. Hij schokte heftig met hals en
schouders als om het visioen te verdrijven... De beide vrouwen volgden
met angstige nieuwsgierigheid de veranderingen van zijn gezichtsuitdrukking. . .
Maar dat moet u niet geloven. .. Het liefste bouw ik schepen. De
galei „Principium" is van de mast tot de kiel met deze handen gebouwd
(Eindelijk spreidde hij zijn vuisten uit en liet de eeltplekken zien) ... Ik
houd van de zee en steek graag vuurwerk af. Ik ken veertien ambachten,
maar nog onvoldoende, daarom ben ik hierheen gekomen... Maar dat ik
wreed en bloeddorstig ben, is een leugen... Ik ben niet wreed... Maar met
onze mensen in Moskou te moeten leven, zou iedereen dol maken... In
Rusland moet alles afgebroken worden en van de grond af aan nieuw
opgebouwd... Daarbij zijn onze mensen van een stijfhoofdigheid! Menigeen is onder de knoet het vlees al tot op het bot afgerukt... Hij stokte
en keek de vrouwen in de ogen. Hij glimlachte schuldbewust:
Bij u is
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hij greep de
het een genoegen om koning te zijn... Maar ik, moedertje,
moet eerst maar eens zien, dat ik een
hand van keurvorstin Sophie,
flinke timmerman word.
De keurvorstinnen waren verrukt. Zij vergaven hem zijn smerige nagels,
vergaven, dat hij zijn handen aan het tafellaken afveegde, luid smakte, van
de zeden in Moskou vertelde en daarbij grove matrozenuitdrukkingen invlocht, hun met zijn kogelronde ogen toeknipperde en Sophie Charlotte
meer dan eens met zijn elleboog probeerde aan te stoten om haar op iets
bizonders attent te maken.
Alles, zelfs zijn nu en dan aan de dag tredende wreedheid en zijn
naïef gebrek aan begrip tegenover sommige uitingen van menselijkheid, —
kwam hun weliswaar griezelig voor, maar toch waren zij verrukt. Als van
een sterk roofdier, zo ging er van Peter een sfeer van primitieve frisheid
uit. (Later schreef keurvorstin Sophie in haar dagboek: „Hij is een zeer
goed en tegelijk zeer slecht mens... In moreel opzicht is hij een echte vertegenwoordiger van zijn land.")
Door de schuimende wijn en de nabijheid van deze verstandige en
goede vrouwen werd Peter helemaal vrolijk. Sophie Charlotte wilde hem
haar oom, haar broer en haar hofhouding voorstellen. Peter haalde een
pijp uit zijn zak, vertrok zijn mond tot een zonderlinge glimlach en knikte:
„Goed, laat u ze maar komen..." De hertog van Celle, een magere grijsaard met een grauwe Spaanse puntbaard, zoals men die al niet meer droeg,
en de opgedraaide snor van een Don Juan en vechtersbaas, de kroonprins,
een slappe jongeling in zwart fluweel met een smal gezicht, de hofdames
en cavaliers in kleurige en weelderige kleren, de breedgeschouderde, beeldschone Aleksasjka omringd door freules die voelde zich overal thuis, —
en de gezanten Lefort en de dikke Golowin, stadhouder van Siberië,
kwamen binnen. (Zij hadden de reiswagen van de tsaar in Koppenbru.gge ingehaald en waren, zodra zij hoorden waar Peter zich bevond,
geschrokken en zonder te eten of zich te verkleden naar het kasteel
gesneld.)
Peter omarmde de hertog, pakte de toekomstige koning van Engeland
onder de oksel s, tilde hem op en kuste hem op de wangen. Daarna rondde
.
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hij zijn arm en maakte een snelle buiging voor de hofhouding. De dames
maakten gelijktijdig een diepe reverance en de cavaliers veegden met hun
hoeden over de grond.
- Aleksasjka, sluit de deur, — zei hij in het Russisch. Hij vulde een
bokaal, waar haast een kwart liter in ging, met wijn, wenkte met een hoofdbeweging de dichtstbijzijnde cavalier en zei weer met een eigenaardig
lachje:
- Volgens Russisch gebruik mag men een dronk die de tsaar aanbiedt,
niet afslaan, zowel dames als cavaliers moeten de beker tot op de bodem
ledigen.
Kortom, er ontstond een vrolijkheid die aan Koekoej deed denken. Er
verschenen Italiaanse zangers met mandolines. Peter wilde dansen. Maar
de Italianen speelden hem te zoet en te slepend. Hij stuurde Aleksasjka
naar de herberg, naar de tros om hun eigen muzikanten op te halen. De
schalmeiblazers en hoornblazers van het Preobrazjenski-regiment verschenen, allen in frambozerode hemden, het haar geknipt als onder de rand
van een pot. Onbewegelijk als poppen stelden zij zich langs de wand op
en sloegen er op los met lepels en borden, bliezen op koehoorns, houten
fluiten en koperen schalmeien... Onder de middeleeuwse gewelven had,
zolang het kasteel stond, nog nooit zo'n duivelse muziek weerklonken. Peter
stampte de maat en rolde met zijn ogen:
- Aleksasjka, vooruit!
Mensjikow rekte zijn schouders, trok zijn wenkbrauwen op, zette een
verveeld gezicht en tolde rond nu eens met de punten van zijn tenen, dan
weer met zijn hakken slaande. Sophie wenste Peter te zien dansen. Hij
vatte de oude dame bij de vingertoppen en gleed met haar voort als een
zwaan. Maar toen hij haar naar haar plaats gebracht had, zocht hij een
mollige uit, die jonger was, en ging zich te buiten aan wilde sprongen. Lefort
nam de taak op zich van ceremonie-meester. Sophie Charlotte koos de dikke
Golowin tot partner. De uit de tuin toegesnelde volontairs zochten zich een
dame uit en tolden rond, nu eens in hurkhouding, dan weer schelle Tataarse
gillen uitstotend. De rokken zwierden, de verwarde pruiken fladderden. De
Duitse dames baadden in het zweet. Menigeen verbaasde zich over de
.
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harde ribben van de dames. Peter vroeg Sophie Charlotte ernaar. De
keurvorstin begreep hem eerst niet en moest toen lachen, tot de tranen haar
in de ogen kwamen:
-- Dat zijn geen ribben, maar de baleinen van onze korsetten...

In Koppenbriigge splitste zich het reisgezelschap. De buitengewone gezanten namen een weliswaar langere, maar geriefelijker weg naar Amsterdam. Peter haastte zich met een paar volontairs regelrecht naar de Rijn,
ging kort voor het stadje Xanten aan boord van een schip en voer stroomafwaarts. Voorbij de Schenkenschans begon het Holland waar hij zo naar
verlangd had. Zij sloegen de rechter Rijnarm in en kwamen bij het dorp
Fort door sluizen in de kanalen.
De platte schuit werd getrokken door twee bruine paarden met brede
achtersten en hoge hamen. Gelijkmatig knikkend met hun hoofden, stapten
zij over het zandige pad langs de met gras begroeide oever. Het kanaal
strekte zich als een kaarsrechte strook door de vlakte uit, die met haar
moestuinen, weilanden, bloemvelden en een net van sloten en kanalen op
een landkaart leek. Het was een hete dag en een beetje nevelig. Violieren,
hyacinthen en narcissen waren al bijna uitgebloeid, hier en daar werden de
laatste bloemen op de donker wordende bedden gesneden en in manden
verpakt. Maar de tulpen, zwartviolet, vuurrood, bontgespikkeld en goudgeel,
bedekten de aarde als een fluwelen tapijt. Overal molens, waarvan de
vleugels draaiden in de trage wind, boerderijen, hofsteden, huisjes met
steile pannendaken en ooievaarsnesten en rijen lage wilgen langs de vaarten. Door de blauwachtige nevel schemerden de omtrekken van steden,
kathedralen, torens en molens, molens...
Een schuit met hooi voer langs de moestuinen door het kanaal. Achter
het dak van een boerenhoeve dook een zeil op en gleed rustig tussen de tulpen... Bij de met groene alg bedekte sluizen stonden de Hollanders in
hun als vaatjes zo wijde broeken en strakke kielen op hun klompen (hun
26*

403

schuiten met groente lagen in de vaart die zich verloor in de verte, waar
de zon door de nevel heen schitterde) , zij rookten gelaten hun pijpen en
wachtten tot de sluisdeuren open zouden gaan.
Hier en daar voer de schuit hoger dan de velden en gebouwen. Beneden
zag men dan het fruit aan de bomen, waarvan de takken langs een bakstenen muur geleid waren, het wasgoed aan de lijnen, en de pauwen die zich
statig over een met zand bestrooid erf bewogen. Toen de Russen deze
vogels in levende lijve voor zich zagen, konden zij van verbazing geen woord
uitbrengen. Een werkelijkheid geworden droom scheen hun dit land dat
door een bijna onmogelijk lijkende zware arbeid, op de zee veroverd was.
Hier waardeerde en verzorgde men iedere voetbreed grond... Niet zoals
bij ons in de wilde steppe ! ... Peter zat met de volontairs op de voorplecht,
rookte zijn pijpje en zei:
--- Menige hoeve bij ons in Moskou heeft meer grond. .. Maar een bezem ter hand nemen, het erf aanvegen en een lieflijke, nuttige tuin aanleggen, dat komt bij niemand op... Al dreigt het dak boven hun hoofd in
te storten, die duivels denken er niet aan van de oven af te komen. .. Ik
ken jullie... Zelfs om naar het privaat op de binnenplaats te gaan zijn
jullie te lui! Jullie doet je behoefte vlak voor de deur... Hoe komt dat
toch? Onze vlakten zijn onmetelijk, maar toch zijn we straatarm. .. Daar
kan ik wild om worden... Kijk hier hebben de mensen de grond van de
bodem van de zee gehaald en iedere boom moest aangevoerd en geplant
worden. En er is een waar paradijs ontstaan.
de sluizen kwam de schuit van het grote kanaal in een kleine vaart.
Men duwde het schip met vaarbomen voort en moest steeds uitwijken voor
zwaarbeladen schuiten. In het oosten strekte zich de melkgrijze vlakte van
de Zuiderzee uit de Hollandse zee. Steeds meer zeilen verschenen er op
de zee. Rondom werd het steeds dichter bevolkt. Tegen de avond naderden
zij Amsterdam. Schepen en nog eens schepen op de rozig glanzende zeespiegel. In het avondrood vlamden de masten en zeilen, de spitse daken
van kerken en gebouwen... Donkerrood stapelden de wolken zich als bergen die uit zee oprezen, maar spoedig verglom het licht en alles nam een
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asgrauwe kleur aan. Op de vlakte werden lichten ontstoken, die langs de
vaarten leken te glijden.
Zij legden aan om in een uitnodigend verlichte herberg het avondeten te
gebruiken. Zij dronken gin en Engelse ale. Hier stuurde Peter alle volontairs samen met de tolken en de bagage naar Amsterdam en ging zelf met
Mensjikow, Aljosja Browkin en de pope Bitka aan boord van een boot en
voer zonder de stad aan te doen naar het dorpje Zaandam.
Naar niets op de wereld verlangde hij met meer ongeduld dan naar dit
plaatsje, dat hem van kindsbeen af al dierbaar was. Zijn oude vriend, de
smid Gerrit Kist, had hem erover verteld. (Toen zij nog speelschepen
bouwden aan het Perejaslaw-meer.) Kist was, toen hij wat geld bij elkaar
verdiend had, naar zijn vaderland teruggekeerd, maar er waren uit Zaandam ook andere smeden en scheepstimmerlieden aangekomen (in Archangelsk en later in Woronezj) , die hem verteld hadden : „Als er ergens goede
schepen gebouwd werden, Pjotr Aleksejewitsj, dan is het in Zaandam : licht,
snel, vast betere schepen zijn er niet op de wereld."
Een kilometer of tien benoorden Amsterdam lagen de dorpen Zaandam,
Koog, Oostzaan, Westzaan en Zaandijk. Hier bevonden zich niet minder
dan vijftig werven, waar dag en nacht met zoveel vlijt gewerkt werd, dat
een schip in vijf of zes weken klaar kwam. In de omgeving produceerden
talrijke fabrieken en werkplaatsen, waar de werkbanken door windmolens
gedreven werden, al wat de werven nodig hadden: gedraaide onderdelen,
spijkers, krammen, kabels, zeilen en alle mogelijke gerei. Op deze particuliere werven werden middelgrote koopvaardijschepen en walvisvaarders
gebouwd. De oorlogsschepen en de grote koopvaardijschepen die op de
koloniën voeren, werden in Amsterdam op de twee hellingen van de admiraliteit gebouwd.
De hele nacht door zagen zij vanaf het schip, dat langs een diepe en
smalle bocht voer, lichten aan de wal en hoorden zij bijlslagen, gepiep van
balken en geknars van ijzer. Bij het schijnsel van een houtvuur onderscheidden zij de spanten en het dek van een schip, dat op stapel stond, de
houten stellage van een mechanisme dat planken en zware balken door
middel van rollen omhoogbracht. Boten met lantaarns schoten heen en
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weer. Hese stemmen weerklonken. Het rook naar spaanders van vurehout,
pek en een uit het water opstijgende vochtigheid... Vier stevige Hollanders trokken, terwijl zij hun lange pijpen rookten, aan de krakende riemen.
Tegen middernacht legden zij aan om in een herberg uit te blazen. De
roeiers werden verwisseld. Een nevelige, bewolkte morgen brak aan. Huizen,
molens, schuiten en langgerekte barakken, die hun 's nachts zo groot hadden geleken, namen nu o p .de oevers die in de dauw grijsblauw schitterden,
kleinere afmetingen aan. Treurwilgen lieten hun takken in het met nevel
bedekte water neerhangen. Waar bleef nu dat beroemde Zaandam?
-- Daar is Zaandam, zei een van de roeiers en knikte met zijn
hoofd in de richting van kleine huisjes van hout ,en donkergeverfde baksteen met steile daken en vlakke gevels. Het bootje gleed er door het smerige kanaal aan voorbij, als langs een straat. In het dorpje stonden de mensen juist op, hier en daar brandde de kachel al. De vrouwen lapten de
kleine ruitjes van de vierkante ramen die van ouderdom alle kleuren van
de regenboog hadden. De koperen klinken en scharnieren van de scheefhangende deuren blonken. Een haan kraaide op het met graspollen begroeide dak van een schuur. Het werd licht, de nevel steeg op van het water.
Dwars over het kanaal hing het wasgoed aan lijnen: zeer wijde broeken,
linnen hemden, wollen kousen. In het voorbijvaren moesten zij zich bukken.
Zij sloegen een zijkanaal in en passeerden vermolmde balken, kippenhokken, schuren met aangebouwde plees, en holle wilgen. Het kanaal kwam
uit in een kleine bocht. Daar zat in een bootje een man met een wollen
muts op het hoofd, met opgetrokken schouders aal te vissen, Peter bekeek
hem eens, sprong op en riep:
--• Ben jij niet Gerrit Kist, de smid?
De man haalde zijn hengel in en keek toen pas op. Ofschoon het een
koelbloedige kerel was, kon men duidelijk zien, dat hij verbaasd was: in
het bootje, dat naderbij kwam, stond een jonge man, gekleed als een Hollandse arbeider, een lakhoed op, een rood buis en een linnen broek
aan... Maar een ander gezicht, dat op dit geleek kende hij niet gebiedend, open, met 'dolle ogen... Gerrit Kist schrok: de tsaar van Moskovi ë
kwam daar op een nevelige morgen in een gewone boot het kanaal uitvaren.
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Gerrit Kist knipperde met zijn rossige wimpers, neen, het was werkelijk
de tsaar en hij riep naar hem:
- Hé, ben jij het, Pieter?
- Goedendag...
- Goedendag, Pieter...
Gerrit Kist drukte hem met zijn harde vingers voorzichtig de hand. Toen
kreeg hij Aleksasjka in de gaten:
- Hé, ben jij het, knaap?... Ik dacht dadelijk al, als zij dat niet zijn...
Dat is nou mooi, dat jullie naar Holland gekomen bent...
- Wij willen hier de hele winter als timmerlui op de werf werken.
Vandaag moeten we nog het nodige gereedschap gaan kopen...
- Bij de weduwe van Jakob Oom kun je goed gereedschap krijgen en
niet duur, — ik zal wel met haar praten...
- Ik had me in Moskou al voorgenomen om bij jou in de kost te gaan.
- Ik heb geen ruimte, Pieter, ik ben maar arm en woon in een krot
van een huis...
— Nou, zoveel zal ik op de werf ook wel niet verdienen.. .
Je bent nog net zo'n grappenmaker als vroeger, Pieter...
-- Nee, nu staat ons hoofd niet meer naar grapjes maken. Binnen twee
jaar moeten we een vloot bouwen en van domoren verstandige mensen
worden! In onze staat zal het uit zijn met het luieren.
- Je hebt jezelf een flinke taak gesteld, Pieter.
— Zij hielden aan op de met gras begroeide oever, waar onder een pannendak, dat doorzakte, een houten huisje stond met twee vensters en een
bijbouw. Uit de afgevlakte hoge schoorsteen steeg de rook op naar de takken van een oude ahorn. Voor de scheve deur met het getraliede venstertje
lag een schone mat, waarop de klompen stonden, want in Holland betrad men de huizen op kousen. Een magere oude vrouw bekeek vanaf d
drempel met haar handen onder haar schort gevouwen aandachtig de
mannen die naderbij kwamen. Toen Gerrit Kist de riemen in het gras wierp
en haar toeriep : „Hé, deze mensen zijn uit Moskovië naar ons toegekomen", neeg zij waardig haar gesteven kap ,neet de uitstaande zijkleppen.
De woning beviel Peter uitstekend. Hij huurde een kamertje met twee
..
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vensters en een donker, klein vertrekje met een bed (voor zichzelf en
Aleksasjka) en een zolderkamer (voor Aljosjka en Bitka), waar je langs
een losstaande ladder kon komen. Dezelfde dag kocht hij bij de weduwe
van Jacob Oom goed gereedschap, en toen hij het op een kruiwagen naar
huis bracht, trof hij timmerman Rensen die een winter in Woronezj gewerkt had. De dikke, goedmoedige Rensen bleef staan, deed zijn mond
wagenwijd open en werd plotseling bleek: de knaap die daar achter een
kruiwagen liep te duwen met zijn naar achteren geschoven gelakte hoed
deed Rensen aan zo iets vreselijks denken, dat zijn hart bijna stilstond...
Lang vervlogen beelden kwamen hem weer voor de geest; langsstuivende
sneeuwvlokken, een vuurschijn en lijken van Russische arbeiders, die
schommelden in een huilende storm...
Goedendag, Rensen. Peter zette zijn kruiwagen neer, veegde met
zijn mouw zijn bezwete gezicht af en stak hem zijn hand toe: Zeker, ik
ben het... Hoe maak je het? Waarom ben je toen uit Woronezj weggelopen... Van maandag af werk ik op de werf van Linst Rogge... Praat je
mond niet voorbij, hoor... Hier ben ik Pjotr Michajlow. En weer
laaide in zijn doordringende, uitpuilende ogen de vuurgloed van Woronezj op.
* 10 *
„Mein Herr Konig... De jongelui die op uw bevel hierheen gestuurd zijn
om zich de navigatie eigen te maken, zijn allen goed ondergebracht...
Iwan Golowin, Plesjtsjejew, Krapotkin, Wasili Wolkow, Weresjtsjagin,
Aleksandr Mensjikow, Aleksej Browkin en de pope Bitka die alle dagen
dronken is, en ikzelf die me ook in hun gezelschap bevind, zijn deels in
Zaandam, deels in de Oostindische Hof werkzaam bij de scheepsbouw.. .
Aleksandr Kikin en Stepan Wasiljew leren masten maken; de schilder
Jakim en de secretaris van het gezantschap Kriwosygin de bouw van alle
soorten watermolens ; Borisow en Oewarow het bouwen van boten ; Loekin
en Kobylin het vervaardigen van katrollen; Konsjin, Skwortsow, Petelin,
Moechanow en Sinjawin dienen als matrozen aan boord van verschillende
schepen; Artsjilo is naar den Haag gg
e aan om de ballistiek te leren...
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Maar de kamerheren, die reeds voor ons hierheen gestuurd waren, wilden,
nadat ze met kompassen hadden leren omgaan, alweer naar Moskou terug.
Ze dachten, dat ze al uitgeleerd waren. Wij hebben dit echter anders
beschikt en hen als hulparbeiders naar de werf in Ostade gestuurd. Laten
ze daar maar leren ook met hun mond te schijten... De heer Jacob Broes
is hier aangekomen en overhandigde ons brieven van Uwe Doorluchtigheid.
Hij liet ons wonden zien, die nog steeds niet genezen waren, en beklaagde
zich dat hij die tijdens een braspartij bij Uwe Doorluchtigheid opgelopen
had. .. Beest! Zul je nog lang de mensen te grazen nemen? Zelfs hier zijn
mensen aangekomen met verwondingen die zij aan u te danken hebben.
Verbreek de vriendschap met Jan Dronkeman. .. Van hem kun je alleen
een stukgeslagen gezicht overhouden... Pieter..."

„ ... In de brief die je aan mij geschreven hebt, mijn gebieder, doe je
alsof ik dik met Jan Dronkeman bevriend ben, maar dit is niet waar, mijn
gebieder. .. Jacob is bij jullie nog dronken van Moskou aangekomen en
heeft jullie met zijn dronken kop wat wijsgemaakt... Ik heb geen tijd mij
met Jan Dronkeman af te geven, ik moet voortdurend vloeken en schelden,
voortdurend mijn handen in bloed dompelen... Misschien houden jullie
tijd over om met Jan Dronkeman om te gaan, wij komen daar niet aan
toe... Zoals ik je al schreef, mijn gebieder, hebben we weer acht man
van dezelfde roversbende gevangengenomen. Het zijn marskramers uit de
voorstad, slagers, voerlui en ook knechten van bojaren Petroesjka Selezenj, Mitjka Pitsjoega, Popoegaj, Koeska Zajka en de edelman Misjka
Tyrtow... Hun rovershol en de plaats, waar zij de buit bewaarden, bevond
zich even buiten de Twerskoj-poort. Wat Broes betreft en anderen, die zich
over mij komen beklagen, dat is alleen maar dronkemanspraat... Ik werp
mij aan je voeten, Fedjka Romodanowski..."

„ ... Mein Herr Konig... Mij is de brief van Uwe Majesteit ter hand
gesteld, waarin geschreven wordt over de buitenlander Thomas Faden409

bracht, hoe hij voortaan in tabak moet handelen. Diaar heb ik van de winter
al een decreet over opgesteld: het eerste jaar mag hij vrij handelen, het
volgende jaar moet hij tol betalen, het derde jaar echter moet het recht
voor de tabakshandel verleend worden aan de meestbiedende... ik be n
hoogst verbaasd, dat de doorluchtige bojaren hier zelf niet op gekomen
zijn. De zaak lijkt me toch zeer eenvoudig... Ten behoeve van Uwe Majesteit hebben wij hier 15000 musketten gekocht en er 10000 besteld, verder
hebben wij voor u acht houwitsers en veertien kanonnen bevolen te maken.
Ik ben veel op zoek geweest naar ijzergieters, maar ik heb nog geen geschikte kunnen vinden: degoede houden ze hier vast en de slechte hebben
we niet nodig... Wees zo goed mijn groeten over te brengen aan mijn
gebieder, de generaal, en smeek hem op uw knieën de mijnen te gedenken... (Verder met sympathetische inkt.) Verder valt hier nog te melden:
de koning van Frankrijk rust in Brest een sterke vloot uit, maar tegen wie
weet niemand... Giste ren kwam uit Wenen het bericht, dat de koning van
Spanje gestorven is... Maar wat zijn dood tot gevolg heeft, dat weet Uwe
Doorluchtigheid zelf wel..."
Je schrijft over de zware regenval, die nu bij ons ingezet heeft. Wij verbazen ons erover, dat het bij jullie in Moskou, dat op heuvels gebouwd is,
zo'n modderpoel is... Wij leven hier beneden de zeespiegel en toch is het
hier droog... Pieter..."
Wasili Wolkow die op last van Peter een dagboek bijhield, schreef:
„In Amsterdam zag ik een kindje van het vrouwelijk geslacht, anderhalf
jaar oud, helemaal bedekt met haar en zeer dik, het gezicht tien duim
breed: het werd op de kermis tentoongesteld. Daar zag ik ook een olifant,
die menuetten speelde, op een Turkse hoorn blies, met een musket schoot
en vriendschap had gesloten met een hond die op hem moest passen, een
buitengewoon curieuze zaak...
Ik heb een uit hout vervaardigd menselijk hoofd gezien, dat kon spreken ! Men windt het op als een uurwerk en wat men zegt, dat herhaalt dit
hoofd. Ik heb twee houten paarden gezien op wielen. Men gaat erop zitten
en rijdt snel door de straten, waarheen men maar wil... Ik heb ook een
schijf van glas gezien, waarmee men zilver en lood kon smelten. Ook hout
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onder water kon men ermee aansteken. Het water stond ongeveer vier vingers hoog, maar het siste en het hout verbrandde...
Bij een arts heb ik de anatomie te zien gekregen: al het inwendige was
uit elkaar gehaald, het hart van de mens, de longen en de nieren, en men
kon bestuderen, hoe zich stenen in de nieren vormen. De ader, die de longen voedt, lijkt op een oude lap. De aderen die de hersenen voeden, op
draden... Een verbazingwekkende zaak...
De stad Amsterdam ligt in een laagte bij de zee, door alle straten lopen
kanalen, zo groot dat er schepen kunnen varen. De straten langs de kanalen zijn breed. Op verschillende plaatsen kunnen twee rijtuigen elkaar
passeren. Aan weerskanten van de kanalen zijn bomen geplant en daartussen in staan lantaarns. In alle straten staan lantaarns en iedereen is
verplicht om alle avonden de lantaarn voor zijn huis aan te steken. In de
vermelde straten vermaken de mensen zich, het is een grote promenade.
De kooplieden hier zijn zo welvarend, dat zij in Europa voor de rijksten
doorgaan en ook het volk drijft handel en is welgesteld. Zij kleden zich
prachtiger dan waar ook... De beurs die helemaal van witte steen is en
van binnen versierd met alabast is een waar wonder... De vloer lijkt op
een schaakbord en iedere koopman staat op een vierkant... En zoveel mensen komen hier alle dagen bijeen, dat er daar altijd een groot gedrang
heerst en een luid geschreeuw te horen is... Allerlei arme mensen, meest
Joden, lopen tussen de kooplieden heen en weer en bieden hun, die daar
in het vuur van het zakendoen behoefte aan hebben, snuiftabak aan en
weten zich zo een bestaan te verwerven.. .

Jacob Nomen, een nieuwsgierige Hollander, schreef in zijn dagboek:
„ ... De tsaar was niet in staat zijn incognito langer dan een week te
bewaren : verschillende mensen die voordien in Moskovië geweest waren,
hadden hem herkend. Het gerucht hierover verbreidde zich snel in ons
hele vaderland. Op de beurs in Amsterdam gingen de mensen weddenschappen aan met grote bedragen als inzet, of het werkelijk de almachtige
tsaar was of alleen maar een van zijn gezanten... Meneer Houtman, die
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handelsbetrekkingen onderhoudt met Moskovië en de tsaar meer dan eens
in Moskou bezocht heeft, reisde naar Zaandam om de tsaar zijn opwachting
te maken. Hij zei tegen hem.
„Uwe Gezalfde Majesteit, bent u het?"
Daarop gaf de tsaar tamelijk scherp ten antwoord:
„Zoals je ziet."
Daarna onderhielden zij zich lang over de moeilijkheden van het verkeer
met Moskovië over de Witte Zee en over de voordelen van de Baltische
havens, waarbij Houtman er zich voor hoedde, de tsaar aan te kijken, want
hij wist, dat dat hem boos kon maken : hij kon niet uitstaan, dat men hem
rechtstreeks in de ogen keek. Daarover was het volgende voorval bekend:
een zekere Alderston Blok had de tsaar eens op straat heel brutaal in de
ogen gekeken, om kort te gaan op een manier, of hij iets heel grappigs
en wonderbaarlijks zag. Daarvoor gaf de tsaar hem met de vlakke hand een
krachtige slag in het gezicht, zodat Alderston Blok van pijn en schaamte
wegliep en de voorbijgangers zich vrolijk over hem maakten.
„Bravo, Alderston, jij hebt de ridderslag ontvangen."
Een andere koopman wilde de tsaar aan het werk zien en verzocht de
werfmeester zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. De meester sprak met hem
af, dat degene, tegen wie hij zou zeggen: „Pieter, timmerman uit Zaandam,
doe dit of dat", de tsaar der Moskovieten was. .. De nieuwsgierige koopman ging de werf op en zag, hoe een paar arbeiders bezig waren een zware
balk te verslepen. Toen riep de baas oftewel de meester:
„Pieter, timmerman uit Zaandam, zou je niet een handje meehelpen?"
Toen sloeg een van de timmerlieden, een knaap van bijna zeven voet
lang, wiens kleren met pek besmeurd waren en wiens bezwete haren aan
zijn voorhoofd plakten, zijn bijl in een houtblok en liep er gehoorzaam
heen, zette zijn schouder onder de balk en sleepte hem samen met de anderen weg tot niet geringe verbazing van de genoemde koopman.. .
Na het werk placht hij een onaanzienlijke havenkroeg op te zoeken,
waar hij achter een kroes bier zijn pijp rookte en met het gewone ruwe volk
zich vrolijk onderhield en om hun grappen lachte, zonder zich er om te
bekreunen, of men wel de nodige achting bewees. Dikwijls ging hij de
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vrouwen opzoeken van de arbeiders die op dat tijdstip in Moskovië werkten, dronk jenever met de vrouwen, klopte ze op de schouder en maakte
grapjes met hen... De volgende gebeurtenis illustreert enkele van zijn
eigenaardigheden... Hij had pruimen gekocht en in zijn hoed gedaan. De
hoed nam hij onder zijn arm en liep op straat de pruimen op te eten. Hij
kwam daarbij langs de dam die naar Zuiddijk loopt. Een troep straatjongens
liep achter hem aan. Enkele van deze kinderen vielen bij hem in de smaak
en hij zei:
„Zeg mensjes, willen jullie pruimen?"
En hij gaf hun er wat. Toen kwamen de anderen naderbij en zeiden:
„Geef ons ook pruimen of iets anders." Hij trok echter een gezicht en
spuwde hun een pruimepit in het gezicht. Deze plagerij behaagde hem
bizonder. Een paar jongens werden echter zo boos, dat zij hem met rotte
appelen en peren, gras en allerlei afval begonnen te gooien. Lachend ging
hij verder. Maar een van de jongens raakte hem met een steen in de rug.
Het deed pijn en zijn geduld was op... Toen hij tenslotte bij de sluis een
kluit aarde tegen zijn hoofd kreeg, riep hij buiten zichzelf van woede:
„Is er dan bij jullie geen burgemeester die orde houdt?..." Maar ook
dat vermocht de jongens niet af te schrikken.
's Zondags zwierf hij met zijn zeilboot in de bocht. &ze had hij van
de schilder Harmensen gekocht voor veertig gulden en een kroes bier. Toen
hij op een dag over het Kerkrak voer, naderde een groot schip zijn boot.
Op het dek van dit schip verdrong zich een menigte mensen die brandden van verlangen o m de tsaar van vlakbij te zien. De boorden van de vaartuigen raakten elkaar bijna en de tsaar die zich tegen de opdringerigheid wenste te verweren, greep twee lege flessen en wierp ze één voor
één pardoes tussen de passagiers, maar gelukkig zonder iemand te verwonden.
Hij is bizonder weetgierig en vraagt bij iedere gelegenheid, die zich
voordoet: „Wat is dat?" En als men hem antwoordt, zegt hij : „Ik wil het
zien." Hij bekijkt de dingen en stelt net zo lang vragen, tot hij het begrepen
heeft. In Utrecht, waar hij met een paar van zijn metgezellen heengereisd
was voor een ontmoeting met de stadhouder der Nederlanden, de koning
.
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van Engeland, Willem van Oranje, wilde hij, dat men hem het weeshuis,
het ziekenhuis, allerlei fabrieken en werkplaatsen liet zien. Bizonder beviel
hem het anatomische kabinet van professor Ruysch. Over het voortreffelijk
geprepareerde lijk van een kind, dat glimlachte, was hij zo verrukt, dat hij
het kuste. Toen Ruysch het laken wegnam van een ander lijk, dat reeds
opengesneden was en de tsaar een uitdrukking van afkeer zag op de gezichten van zijn Russische metgezellen, blafte hij hen woedend aan en beval
hun de spieren van het lijk met hun tanden te pakken en uit elkaar te
trekken.. .
Dit alles heb ik opgeschreven op grond van de berichten van anderen,
maar gisteren is het mij gelukt hem zelf te zien. Hij kwam net uit de winkel
van de weduwe van Jacob Oom.
Hij liep snel, zwaaide met zijn armen en hield in iedere hand een nieuwe
steel voor een bijl. Het is een grote man met een statige en krachtige
lichaamsbouw, bewegelijk en lenig. Zijn gezicht is rond en heeft een strenge
uitdrukking. Zijn wenkbrauwen zijn zwart, zijn haar is kort, golvend en
donker. Hij draagt een mantel van grof linnen, een rood hemd en een
vilthoed.
Zo hebben honderden mensen hem gezien, die zich op straat verzameld
hadden, ook mijn vrouw en mijn dochter..."

„Mein Herr Konig... Gisteren hebben de gezanten van de keizer uit
Wenen een edelman naar onze gezant gestuurd met de boodschap, dat God,
onze Heer, aan de troepen van keizer Leopold zo'n overwinning had geschonken, dat de Turken in drie rijen loopgraven geen kans hadden gezien
stand te houden, maar uit alle verdreven werden, klop kregen en over een
brug de vlucht namen, maar toen door de keizerlijke troepen met hun
batterijen beschoten werden. De Turken sprongen toen in het water, maar
de keizerlijke troepen achtervolgden hen en hakten ze in de pan, verjoegen
de Turken volkomen en maakten ook de tros buit. In deze slag sneuvelden
twaalfduizend Turken, waaronder de grootvizier en naar men zegt ook de
sultan zich bevinden.
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De generalissimus van de keizerlijke troepen was de broer van de aartshertog van Savoyen, Eugen, een jonge man van naar verluidt zevenentwintig, wiens eerste veldslag het was...
Ik maak hier melding van, wens Uwe Majesteit geluk met deze triomf
en verzoek grote feestelijkheden te organiseren en saluutschoten te laten
lossen uit kanonnen en musketten... Uit Amsterdam, de 13e van de maand
september... Peter..."

In januari voer Peter naar Engeland en vestigde zich drie mijl van
Londen in het stadje Deptford in de buurt van een werf, waar hij vond,
hetgeen hij in Holland tevergeefs had gezocht: een op wetenschappelijke
grondslag berustende scheepsbouwkunde oftewel de meetkundige afmetingen van de schepen. Tweeëneenhalve maand studeerde hij wiskunde en
hield zich bezig met het tekenen van scheepsplannen. Voor een in Moskou
te stichten scheepvaartschool nam hij de geleerde wiskundeprofessor Andreas Fergharson in zijn dienst, verder de sluismeester kapitein John Ferry
voor het aanleggen van een kanaal, dat de Wolga met de Don zou verbinden. Maar het gelukte hem niet Engelse zeelieden over te halen voor een
reis naar Moskovië. Hun eisen waren te hoog en er was niet veel geld in
de kas van het gezantschap. Wel stuurde men uit Moskou voortdurend sabelbont, brokaat en zelfs allerlei kostbaarheden uit de schatkamer van de tsaar,
zoals bokalen, halssieraden en Chinees porselein, maar het was niet voldoende voor het betalen van de grote bestellingen en het aanwerven van de
nodige mensen.
Een beminnelijke Engelsman, Lord Peregrin, markies Carmarthen, hielp
hem uit de brand. Hij stelde voor hem het tabaksmonopolie voor Moskovië
te verlenen. Hij was bereid voor het recht om drieduizend vaten nicotinekruid, waarbij ieder vat vijfhonderd Engelse ponden bevatte, in Moskovië
te importeren, twintigduizend pond sterling voorschot te betalen... Toen
lukte het ook de zo vermaarde Hollandse kapitein op de grote vaart Cornelis Cruys aan te werven. Het was een hooghartige, knorrige man, maar
een ervaren zeerot: hij kreeg een gage van 9000 gulden of volgens bere-
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kening 3600 gouden dukaten, daarbij een huis in Moskou, de volle kost,
de rang van vice-admiraal en een aandeel van drie procent in het op de
vijand buitgemaakte; indien hij gevangengenomen zou worden zou de schatkist verplicht zijn het losgeld voor hem neer te tellen.
Over Archangelsk en Nowgorod kwamen in Moskou de buitenlandse
kapiteins, stuurlui, bootslieden, artsen, matrozen, koks, scheepsbouwers en
wapenmeesters aan. Op bevel van de tsaar werden zij in de huizen van
de adel en van de kooplieden ondergebracht. In Moskou begon het krap
te worden. De bojaren wisten niet, wat zij met zo'n golf buitenlanders
moesten aanvangen.
Langs de wegen trokken wagencolonnes met wapens, zeildoek, alle mogelijke gereedschappen voor het bewerken van hout, en ijzer, baleinen, kartetshulzen, kurk, ankers, hars, essehout, blokken marmer, kisten met embryo's en miskramen op sterk water, opgezette krokodillen en vogels... Het
volk leed gebrek en hield zich met brood en kwas in leven. Moskou wemelde van de bedelaars, zelfs de rovers rammelden van de honger en zie
hier eens, wat er aangevoerd werd!... En daarbij werden ze nog overstroomd door welgedane, brutale buitenlanders... Zouden er bij de tsaar
misschien een paar op de loop zijn?
Sedert enige tijd werd er op de markten in Moskou gemompeld, dat
tsaar Peter over zee verdronken was (sommigen zeiden, dat men hem in
een vat in zee gegooid had), en dat Lefort een of andere Duitser opgevist
had, die op de tsaar leek en die hij voor Peter uitgaf en die nu in diens
naam moest regeren en het volk uitkleden en het oude geloof uitroeien. De
beulsknechten grepen dergelijke lasteraars en sleepten ze naar de kanselarij van justitie. Romodanowski verhoorde hen persoonlijk en bracht ze
met knoet en vuur tot spreken. Maar er viel niet achter te komen, waar deze
opruiende geruchten vandaan kwamen en waar zich het nest van de opstokers bevond. De wachtposten in het Nowodewitsji-klooster werden versterkt
om iedere verbinding van tsarewna Sof ja met haar aanhangers af te snijden.
Romodanowski nodigde de bojaren en de hoge edelen uit voor een feest
en spaarde de wijn niet. Bij de deuren werden musketiers opgesteld en zo
werd er een hele dag en een nacht en nog langer gebrast. Dwergen en
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narren kropen onder de tafels door en luisterden de gesprekken af. Een
gedresseerde beer stapte tussen de dronken gasten rond met een volle beker
in zijn klauwen, die hij een gast voorhield. Als deze weigerde de beker leeg
te :drinken, slingerde de beer de beker weg, rukte de gast de kleren af,
wierp zich op hem en probeerde zich aan diens gezicht vast te zuigen.
Halfdronken leek de vorst-caesar dof en moe op zijn troon te soezen, maar
niets ontging aan zijn oor en oog. Doch zelfs in hun roes lieten de gasten
zich geen woord teveel ontvallen, ofschoon hij maar al te goed wist, dat
velen van hen slechts zaten te wachten tot de bodem onder Peter en zijn
metgezellen begon te wankelen.. .
Spoedig liet de vijand zich openlijk zien. In Moskou kwamen ongeveer
hondervijftig strelitzen aan, die gevlucht waren uit het leger, dat bij de
grens van Litauen lag. Ter versterking van dit leger waren aan de wojewode
vorst Michajla Romodanowski de vier strelitzenregimenten van de kolonels
Hundertmark, Tsjoebarow, Kolzakow en Tsjermny gestuurd. Het waren de
regimenten die na de verovering van Azow voor het bouwen van de vestingen in Azow en Taganrog achtergelaten waren en twee jaar geleden in de
herfst met de kozakken aan het muiten waren geslagen en gedreigd hadden
te doen, wat Stenka Razin gedaan had. Zij hadden genoeg van de zware
dienst en wilden terug naar hun vrouwen in Moskou, naar hun rustige
handeltje en handwerk. Maar in plaats van hun rust te gunnen, stuurde men
hen als gemene soldaten naar de Litause grens, naar vochtige, koude plaatsen, waar het eten karig was.
De strelitzen werden klaarblijkelijk door iemand in Moskou verwacht.
Hun verzoekschrift belandde dadelijk (door een dienstmeisje) in het Kremlin, in de vrouwenverblijven, waar de zuster van Sofia, tsarewna Marfa
leefde, die niet al te streng bewaakt werd. Hetzelfde dienstmeisje bracht
spoedig het antwoord van Marfa over:
„Bij ons hier boven staat het er slecht voor. Een paar bojaren die vaak
naar Koekoej gaan en met de buitenlanders dik bevriend zijn, lopen met
het plan rond tsarewitsj Aleksej te wurgen. Maar wij hebben een ander
kind in zijn plaats gezet en in hun woede hebben zij de jonge tsaritsa om
de oren geslagen. .. Hoe het verder moet gaan, weten wij niet. .. Wat echter
27-182
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de tsaar betreft, weet niemand of hij nu dood is of nog leeft... Wanneer
jullie strelitzen je niet haast Moskou binnen te rukken, dan krijgen jullie
Moskou helemaal niet eens te zien, want er is reeds een oekaze over jullie
opgesteld..."
Met deze brief renden de strelitzen naar de pleinen en riepen waar het
nodig was: „Destijds onthaalde tsarewna Sofja achtmaal per jaar telkens
drieduizend man en ook haar zusters de • tsarewna's hebben de mensen
gevoed. Als het niet net vasten was, dan werd het eenvoudige volk rundertongen en zult voorgezet, gezouten ganzeborst, kippen met gort en pasteien
met vlees en eieren, dan was er gezouten varkensvlees, dan was er gerookte
vis en spiering en wijn in overvloed en dubbele mede. .. Zulke tsaren hadden
we vroeger... Nu stoppen alleen de vreemdelingen hun buik vol en jullie
kunt allemaal samen van honger omkomen, voor jullie lekkere hapjes worden in het buitenland krokodillen gekocht." Zij verdrongen zich ook voor
de strelitzenkanselarij, sloegen daar alarm zonder zich veel van de bojaar
Iwan Borisowitsj Trojekoerow aan te trekken en wisten, toen men een paar
opruiers arresteerde en naar de gevangenis overbracht, hun makkers te
bevrijden...
De vorst-caesar liet de generaals Gordon en Artamon Golowin bij zich
komen en zij besloten de van de grens weggevluchte strelitzen zonder uitstel
uit Moskou te verjagen. Diep bezorgd begaf Fjodor Joerjewitsj zich naar
de garde- en soldatenregimenten om ze te inspecteren, maar overal heerste
stilte en rust. Er werden honderd man van het Semjonowski-regiment genomen en vrijwilligers opgeroepen onder de kooplieden in de buitenwijken.
's Nachts drongen de soldaten en vrijwilligers zonder lawaai te maken de
strelitzennederzetting binnen, sloegen de poorten van de woningen in om de
strelitzen ieder afzonderlijk te arresteren. Niemand bood weerstand: „Zo,
zijn jullie het van het Semjonowski-regiment. Waarvoor maken jullie zoveel
lawaai, we waren toch wel weggegaan..." Zij namen een zak met gebak en
hun in een lap gewikkeld musket en gingen lachend op weg, als hadden
ze alles gedaan, waarvoor ze in Moskou waren gekomen.
Maar de strelitzen namen een brief van tsarewna Sofja mee naar de
Litause grens. Die dag had Marfa via haar dwergin het verzoek van de
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strelitzen in een pastei aan tsarewna Sofja in het Nowodewitsji-klooster doen
toekomen. Sofja gaf de dwergin het antwoord mee:
.,Strelitzen... Ik heb de tijding ontvangen, dat een paar man van jullie
regimenten naar Moskou zijn gekomen... Maar jullie moet met alle vier
regimenten naar Moskou komen en jullie bivak opslaan voor het Nowodewitsji-klooster en mij smeken, dat ik tegen Moskou optrek om gelijk
voorheen de macht over te nemen. Mochten de soldaten die het klooster
bewaken, jullie niet doorlaten naar Moskou, overmeestert hen dan en doodt
hen, opdat wij Moskou kunnen binnentrekken... En wie het ook zouden
wagen jullie tegen te houden, zij het met een volksmenigte of met soldaten, bindt de strijd met hen aan..."
Dat was een bevel om Moskou stormenderhand te nemen. Toen de vluchtelingen met de brief van de tsarewna terugkeerden bij hun regimenten aan
de Litause grens, brak daar een opstand uit.

* 12 *

Noch Peter noch de buitengewone gezanten hadden veel kijk op de Europese politiek. Oorlog voeren betekende voor de Moskovieten: de steppen
beveiligen tegen de nomaden, de roofovervallen van de Krimtataren afslaan, de handelswegen over water en land naar de Oriënt beschermen en
zich een weg banen naar de zee.
De Europese politiek kwam hun duister en verward voor. Zij geloofden
vast in schriftelijk gewaarborgde verdragen en in eden van koningen. Zij
wisten, dat de koning van Frankrijk gemene zaak maakte met de Turkse
sultan en dat Willem van Oranje als koning van Engeland en stadhouder
der Nederlanden Peter beloofd had hem in de strijd tegen de Turken te
zullen bijstaan. En plotseling kwam als een donderslag bij heldere hemel
het onbegrijpelijke bericht (een Pools edelman bracht het bericht van
August over), dat keizer Leopold van Oostenrijk vredesonderhandelingen
voerde met de Turken en dat Willem van Oranje, zonder de Moskovieten
en Polen daarvan op de hoogte te hebben gesteld, zich bitonder druk maakte
voor deze vrede.
27*

419

Had hij niet kort geleden nog plechtig verzekerd, hoe zeer hem de successen van de christelijke wapens in de strijd tegen de vijanden van het Heilige
Graf ter harte gingen? Wat moest men dan hier nu van denken? Hij had
Peter een jacht geschonken. .. Hem zijn broeder genoemd... Zij hadden
samen feest gevierd. .. Wat had dit dan te beduiden?
Men kon nog begrijpen, dat keizer Leopold op vredesonderhandelingen
met de Turken was ingegaan : tussen hem en de Franse koning was de
oorlog ontbrand om de Spaanse successie, dat wil zeggen (zo vatten de
gezanten het op) om uit te maken wie van hen zijn zoon in Madrid op de
troon zou zetten... Dat was natuurlijk een belangrijke zaak, maar wat
hadden Engeland en Holland daarmee te maken?
Het drong maar moeizaam tot Peter en de buitengewone gezanten door,
dat Engelse en Hollandse kooplieden en fabrikanten er al lang op bedacht
waren de economische en militaire heerschappij van Frankrijk op de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee te breken. Het ging er niet om,
of de troon aan de ene of de andere koningszoon ten deel zou vallen, niet
om de kostbare kroon van Karel de Grote ging het, maar om de vrijheid
van de zeewegen voor hun met laken, ijzer, zijde en specerije n beladen
schepen, om de rijke afzetmarkten en vrijhavens, en ook ging het erom,
zelf geen oorlog te hoeven voeren, maar andere machten tegen elkaar op
te zetten..
Nog onbegrijpelijker was het voor hen, dat de Engelsen en Hollanders
ernaar streefden, dat de Oostenrijkse keizer zijn ' handen vrij kreeg voor een
oorlog tegen Frankrijk, maar er tegelijkertijd nadrukkelijk op stonden, dat
de Russen de oorlog tegen de sultan zouden voortzetten... Zo was het met
de dubbelzinnige en grote Europese politiek gesteld.
Peter keerde naar Amsterdam terug. De burgemeesters die hij vroeg
naar de onaangename geruchten uit Wenen, gaven ontwijkende antwoorden
en probeerden het gesprek op handelsaangelegenheden te brengen. Even
terughoudend gedroegen zij zich in een andere aangelegenheid die voor de
Moskovieten van belang was...
In dit jaar was de meestersmid Demidow in de Oeral op magneetijzererts
gestoten... Vinius schreef aan Peter:
.
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,,... Beter erts dan dit bestaat er in de hele wereld niet. Het is zo rijk,
dat men uit honderd pond erts veertig pond gietijzer krijgt. Zit alsjeblieft
achter de gezanten heen, dat ze goede meester-ijzergieters, die staal weten
te maken, opzoeken.
De Engelsen en Hollanders luisterden heel aandachtig naar de uiteenzettingen over magneetijzererts, maar zodra het ging om het verschaffen
van goede meesters, draaiden ze erom heen en zochten uitvluchten. Ze
zeiden: jullie spelen het toch niet alleen klaar met zulke smelterijen; wij
zouden er wel eens heen kunnen gaan om de zaak ter plaatse te bekijken
en misschien kunnen we zelf de zaak ter hand nemen... Noch in Engeland,
noch in Holland gelukte het meester-ijzergieters te vinden.
Bij al deze zorgen kwam nog de tijding over de strelitzenonrusten in
Moskou. Een geheime agent uit Wenen schreef aan de buitengewone gezanten, dat men er daar ook reeds van op de hoogte was; een Poolse priester
verbreidde in de stad het gerucht, dat in Moskou een opstand uitgebroken
was, dat vorst Wasili Golitsyn uit de verbanning teruggeroepen was, dat
tsarewna Sofja de troon had bestegen en het volk haar de eed van trouw
had gezworen.. .
,,... Mein Herr Kiunig... in uw ambtelijk bericht doet u mij weten, dat
de strelitzen gemuit hebben en dat uw regering het oproer met de hulp
van de soldaten gedempt heeft. Wij zijn daarover zeer verheugd. Alleen
één ding zit me, wat jou betreft, dwars. Waarom heb je naar deze zaak geen
grondig onderzoek ingesteld en de oproerkraaiers laten wegtrekken naar
de grens?... God zal je rechter zijn. .. Zo hebben we het niet met elkaar
afgesproken in de hal van het paleis in Preobrazjenskoje.. .
Mochten jullie soms geloven, dat wij verdwenen zijn, omdat jullie al
zolang geen post van hier gekregen hebt, weet dan, dat er God zij dank
niemand bij ons gestorven is en dat wij allen springlevend zijn.... Ik
weet niet, waarom jullie op eens zo bang bent geworden als oude vrouwen. .. Wees niet boos op me. Ik schrijf dit, omdat het mijn hart werkelijk pijn doet... Deze week vertrekken wij van hier naar Wenen...
Daar wordt van niets anders gesproken, dan dat we verdwenen zijn...
Pieter.. .
..
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* 13 *
Pinksterzondag was een heldere en stille dag. De straten waren keurig
geveegd. Voor de poorten en hekjes verwelkten de berketakjes. Als men
nog iemand zag, dan was het een wachtpost met een knuppel of een speer
voor de winkels die met poedzware hangsloten afgesloten waren. Heel Moskou woonde de mis bij. Een warme met wierook vermengde lucht stroomde
uit de lage met berketakken versierde kerkdeuren. Zelfs de talloze bedelaars
zaten op deze blauwe dag loom voor de kerkportalen en luisterden naar het
klokgelui. De pinksterzon brandde op hun ruige hoofden en in lompen
gehulde lichamen... Het rook naar wijn...
Het geratel van wagenwielen verbrak de plechtige stilte. Over de met
hobbelige balken geplaveide Nikolskaja-weg kwam in razende vaart een
goedgebouwde kleine wagen voorzien van met ijzer beslagen wielen aansuizen. Het weldoorvoede paard haalde machtig uit. In de wagen zat een
koopman die voortdurend opwipte. Zijn ogen puilden uit zijn hoofd, hij
had geen muts op en droeg een met stof bedekte blauwe mantel. Met de
zweep sloeg hij op het paard in... Allen herkenden Iwan Artemjitsj Browkin. Op het Rode Plein liet hij het paard met trillende flanken achter onder
de hoede van een toegeschoten bedelaar en holde zwetend en purperrood
naar de Kazan-kathedraal, waar de opperste bojaren de mis bijwoonden.. .
Mensen die hij zelfs in zijn droom niet zou gewaagd hebben aan te raken,
wegduwend, zag hij plotseling de brede van brokaat schitterende rug van
de vorst-caesar voor zich: Romodanowski stond een paar pas voor alle
anderen op een klein tapijt bij de oeroude keizerlijke altaardeur. Zijn
gelige en dikke gezicht ging schuil achter de hoge met paarlen bezette kraag.
Nadat Browkin zich door de menigte heengewerkt had, maakte hij een diepe
buiging voor de vorst-caesar en keek hem driest in de doffe ogen, waaraan
de gezwollen oogleden iets angstaanjagends gaven.
- Majesteit, ik heb de hele nacht doorgereden vanaf Sytsjewka, mijn
dorpje bij Nieuw-Jeruzalem... Een verschrikkelijke tijding.. .
- Van Sytsjewka?
zei Romodanowski die er niets van begreep en
Iwan Artjemjitsj strak aankeek.
Je bent zeker dronken, dat je niet meer
..
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Van toorn begon zijn hals op te zwellen en zijn
weet, waar je plaats is?
hangsnor te trillen. Onbevreesd fluisterde Browkin de vorst-caesar in
het oor:
Vier strelitzenregimenten zijn op weg naar Moskou. Ze zijn nog maar
twee dagmarsen van Nieuw-Jeruzalem verwijderd... Zij marcheren langzaam, want zij voeren de tros met zich mee... Neemt u mij niet kwalijk,
Majesteit, dat ik u vanwege deze tijding lastig gevallen heb.. .
Zijn staf tegen zich aandrukkend, pakte Romodanowski Iwan Artemjitsj
bij de arm, omklemde hem uit alle kracht, en wendde zich met een bloedrood gezicht naar de bojaren in hun pronkgewaden, die nieuwsgierig hun
oren spitsten... Allen sloegen de ogen voor de vorst-caesar neer. Met een
langzame hoofdbeweging wenkte hij Boris Aleksejewitsj Golitsyn naderbij:
Kom na de mis bij me... Laat de archimandriet voortmaken met de
dienst... Zeg ook tegen Artamon en Vinius, dat ze onverwijld bij me moeten
komen...
Toen hij achter zijn rug weer het gefluister van de bojaren hoorde,
draaide hij zich weer half om. Zijn ogen keken nu helder... Van schrik
vergaten de bojaren een kruis te slaan... Men hoorde, hoe het wierookvat
rinkelde en een duif bij een klein stoffig raampje onder het dakgewelf met
zijn vleugels sloeg.
* 14 *

De vier regimenten
van Hundertmark, Tsjoebarow, Kolzakow en
Tsjermny
stonden op de vochtige laagvlakte voor de muren van het
Woskresenski-klooster, dat Nieuw-Jeruzalem genoemd wordt. Tegen de
groenachtig schemerende avondhemel glom achter de trapvormige Bab Y lonische klokketoren een ster. In het klooster was het donker en de poorten
waren gesloten. Ook op de laagvlakte was het donker. De kampvuren
had men gedoofd, wagens piepten en rauwe stemmen woeien over; de strelitzen waren van plan in de loop van de nacht met de tros het smalle
riviertje de Istra over te steken om dan verder te trekken langs de weg naar
Moskou.
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Voor het klooster en in het dorp Sytsjewka hadden zij zich opgehouden
om de paarden te voederen. De uit Moskou teruggekeerde verspieders
vertelden, dat men daar in de grootste verwarring was en dat de bojaren
en de rijke kooplieden de vlucht namen naar het platteland en naar hun
bezittingen. In de buitenwijken wachtte men op de strelitzen en zodra ze
in aantocht waren, zou het volk de poortwachters afmaken en de regimenten
binnenlaten. Generalissimus Sjejin had drieduizend man speeltroepen en
soldaten van het Boetyrski- en Lefort-regiment bijeengebracht en wilde
vechten, maar moest erop rekenen, dat het hele volk de strelitzen te hulp
zou komen. De strelitzenvrouwen slepen reeds met speren en bijlen en liepen
als waren ze half waanzinnig, door de wijken, in afwachting van hun mannen, zoons en broers...
De hele dag door maakte men in de regimenten ruzie met elkaar. De
een wilde regelrecht op Moskou aan en de stad binnendringen, een ander
meende, dat men om Moskou heen moest trekken en zich in Serpoechow
of in Toela verschansen om van daar uit boden te zenden naar de Don en
naar de grensplaatsen om de hulp van de kozakken en strelitzen in te
roepen.
Waarom naar Serpoechow?... Naar huis, naar onze woningen.. .
- Waarom zullen we ons verschansen... We hebben lak aan Sjejin.
Wij brengen heel Moskou op de been...
- Een keer is het ons al mislukt... Het is een gevaarlijke zaak.
- Zij hebben bij hun troepen Gordon en kolonel Krage... Met die valt
niet te spotten...
- En wij zijn uitgeput... Het ontbreekt ons ook aan kruit... Laten
we ons liever verschansen.
Owsej Rzjow klom op een wagen. Hij was tot aanvoerder van een vijfhonderdschap gekozen. Reeds in Toropets, waar de opstand begonnen was,
hadden zij al hun officieren en kolonels afgemaakt. Tichon Hundertmark
dankte zijn redding aan de snelheid van zijn paard, Kolzakow ontkwam
ternauwernood met een zware wond aan zijn hoofd op een vlonder over
de rivier. Dezelfde dag kwamen de strelitzen bijeen en kozen hun leiders.. .
Met overslaande stem schreeuwde Owsej:
.

424

- Wie heeft er een hemd aan zijn lijf? Het mijne is vergaan, al een
jaar heb ik mijn baard niet gekamd en geen bad genomen... Wie een hemd
aan zijn lijf heeft, laat die zich verschansen. .. Maar wij hebben maar één
gedachte: naar huis...
- Naar huis, naar huis ! schreeuwden de strelitzen, terwijl zij op de
wagen klommen. Zijn jullie soms vergeten, wat Sofia ons geschreven
heeft? Wij moesten haar zo snel mogelijk te hulp komen. Als we ons niet
haasten, dan is onze zaak verloren... Dan hebben we Fransje Lefort voor
ons hele leven op onze nek... We kunnen er beter maar meteen op los slaan
en Sofja tijdig op de troon zetten... Dan krijgen we tenminste soldij, verzorging en voorrechten. Dan zullen we de zuil op het Rode Plein weer
oprichten. De bojaren gooien we van de klokketorens naar beneden, —
hun huizen en bezittingen verdelen we onder elkaar, de tsaritsa zal ons
alles laten houden... En de mensen van de Duitse kolonie zullen weldra
vergeten zijn, waar die gestaan heeft...
Bij Owsej op de wagen sprongen nu ook de raddraaiers Toema, Proskoerjakow, Zorin, Jorsj... Zij kletterden met de klingen tegen de sabelscheden.. .
- Vooruit, jongens steekt de rivier over.. .
- Wie niet mee optrekt tegen Moskou, rijgen we aan de spies...
Velen liepen op de wagens toe en begonnen wild tegen de paarden te
schreeuwen. De tros en de menigte strelitzen zetten zich in beweging naar
de in nevels gehulde rivier... Maar op de andere oever tussen de vage
omtrekken van de bosjes werd met iets gezwaaid, waarschijnlijk met een
vaantje, en een luide stem riep op gerekte toon:
- Halt, halt.. .
Toen zij goed keken, onderscheidden zij op de andere oever een geharnaste man met een helm met vederbos op. Zij herkenden Gordon. Het werd
stil.. .
- Strelitzen ! zij vernamen zijn stem. Ik heb vierduizend man
bij me, die hun tsaar trouw zijn... Wij hebben voortreffelijkep osities
betrokken voor de strijd... Maar het lokt me niet bizonder, broederbloed
te vergieten. Zegt me, wat jullie van plan bent en waar jullie heen wilt?
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- Naar Moskou... Naar ,huis... Wij lijden honger... Onze kleren
hangen in flarden aan ons lijf.
- Waarom hebben jullie ons verbannen naar de vochtige wouden?.
- Zijn er misschien nog niet genoeg van ons voor Azow gevallen.
Hadden we misschien nog meer aas moeten eten, op onze terugtocht uit
Azow...
- Afgebeuld hebben we ons bij de vestingbouw.. .
-- Laat ons er door naar Moskou... Drie dagen blijven we thuis en
daarna 'doen we, wat ons bevolen wordt.. .
Toen ze uitgeschreeuwd waren, maakte Gordon van zijn handen een toeter
en riep:
-- Heel goed. .. Maar alleen domoren steken 's nachts een rivier over.
Ezels!.. . De Istra is een diepe rivier en jullie zouden de tros verdrinken. . .
Wacht liever aan de kant, waar jullie bent en wij dan aan deze kant.
Morgen zullen we verder praten...
Hij besteeg zijn langbenige paard en draafde weg in het nachtelijk
duister. De strelitzen keken hem besluiteloos na, ruzieden nog wat na en
begonnen dan kampvuren aan te steken en pap te koken.
Toen aan de wolkeloze morgenhemel de zon opkwam, zagen zij op de
heuvel aan de andere oever van de Istra de kaarsrecht opgestelde rijen van
het Preobrazjenski-regiment en iets hoger de twaalf bronzen kanonnen op
groene affuiten. De lonten rookten. Op de linkervleugel stonden vijfhonderd dragonders met vaantjes aan hun lansen, op de rechtervleugel de overige troepen die zich achter Spaanse ruiters verschanst hadden en de weg
naar Moskou versperden.. .
De strelitzen hieven een geschreeuw aan, spanden haastig de paarden
in, en stelden de wagens op de wijze van de kozakken in een carré op.. .
Begeleid door zes dragonders reed Gordon stapvoets de heuvel af en ging
op de rivier toe. Zijn moor snuffelde aan het water en draafde met lange
sprongen door de ondiepte naar de andere oever. De strelitzen omringden
de generaal...
- Luistert... (Hij hief zijn hand met de ijzeren handschoen omhoog.)
Jullie zijn flinke en verstandige mensen... Waarom zullen we vechten?
..

..

..
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Levert ons de raddraaiers en alle oproerkraaiers uit, die in Moskou
waren.
Owsej drong met verfomfaaide baard en bloedrode ogen door naar Gordons paard:
- Er zijn onder ons geen oproerkraaiers... Jullie Russen zijn het, die
ons voor oproerkraaiers uitmaakt, tuig! Wij dragen allen een kruis om de
hals... Het is zeker Fransje Lefort wien dat kruis niet aanstaat?
Zij drongen op en morden. Met halfgesloten ogen zat Gordon onbewegelijk op zijn paard:
- Naar Moskou laten we jullie niet door... Luistert naar een oud
krijgsman, laat dat muiten, het loopt slecht af.
De strelitzen ontstaken in woede en begonnen steeds grovere vloeken te
uiten. De lange, zwartharige Toema met zijn valkenogen klom op een kanon
en zwaaide met een papier...
- Hierop hebben wij alle beledigingen die ons aangedaan zijn, opgeschreven... Laat ons over de rivier, al is het maar met drie man, dan zullen we ons verzoekschrift voor het front van het hele leger voorlezen.. .
- Laat hij het maar dadelijk voorlezen. .. Gordon luister.. .
Stokkend en met zijn gebalde vuist de lucht splijtend, las Toema:
,,... toen we voor Azow lagen, heeft de ketter Fransje Lefort om de
Russische vroomheid te ondergraven de beste strelitzen uit Moskou voortijdig naar de muren gevoerd en hen daar opgesteld, waar het het bloedigste
toeging en op deze wijze een groot aantal van hen omgebracht... Op zijn
..

initiatief werd ook een mijn gelegd en met deze mijn bracht hij meer dan
driehonderd strelitzen om het leven!..."
Gordon gaf zijn paard de sporen en wilde zich van het stuk meester
maken. Toema week terug. De strelitzen hieven een razend gebrul aan.
Toema las:
,,... verder werd op diens, dat wil zeggen op Fransje's initiatief het
hele volk smaad aangedaan door het te dwingen zich de baard af te scheren
en tabak te roken om zo het oude ware geloof volledig te vernietigen..."
Gordon die de hoop opgegeven had de strelitzen nog te overschreeuwen,
liet zijn paard steigeren en galoppeerde door de uiteenwijkende menigte
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naar de rivier. Men zag, hoe hij voor de tent van de generalissimus afsteeg.
Spoedig daarop fonkelden in de schuine zonnestralen aan de overkant de
misgewaden van de popen. Toen bevalen ook de strelitzen een bidstonde
te houden voor de slag. Zij legden een paardedeken over een affuit en
zetten een emmer met water, die anders voor het drenken van de paarden
gebruikt werd, neer voor het wijden. Zij namen hun kappen af. In lompen
gehulde popen op blote voeten celebreerden ijverig de mis... „O, Heer,
schenk ons de zege over de zonen van Hagar, de Filistijnen en andersgeovigen... '
Aan de overkant voor de tent van Sjejin kwamen de mensen na het
besluiten van de bidstonde al aanlopen am het kruis te kussen, terwijl de
strelitzen nog steeds op hun knieën lagen en zongen. Daarna haastten zij
zich, terwijl zij nog een kruis sloegen, naar hun musketten, beten
de patronen af en schoven ze in de loop. De popen rolden hun versleten
misgewaden op en trokken zich terug in het wagenvierkant. Op dat ogenblik donderden gelijktijdig alle twaalf kanonnen op de heuvel. Fluitend
vlogen de granaten over de tros heen en ontploften voor de kloostermuren,
zodat fonteinen van zware aardkluiten opspoten...
Owsej Rzjow, Toema, Zorin, Jorsj zwaaiden hun sabels:
- Broeders, vooruit, met geweld banen we ons een weg.. .
- Wij nemen Moskou stormerderhand.. .
- Stel je vendelgewijs op...
- De kanonnen, rol de kanonnen achteruit...
De strelitzen kwamen aanlopen en stelden zich in ongeordende vendels
op. Zij gooiden hun kappen in de lucht en herhaalden wild de gegeven
parolen:
- Sergiëw! Sergiëw!
Kolonel Krage beval het vuur te verplaatsen en de batterij liet de granaten in de tros inslaan. De spanen vlogen in het rond en de paarden steigerden. De strelitzen antwoordden met musketvuur en met bommen uit
hun vier kanonnen. Voor de derde maal gaf de heuvel vuur en trof het midden van de regimenten. Een deel van de strelitzen bestormde de verschansingen, maar werd door het Boetyrski- en Lef ort-regiment teruggeslagen.
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Voor de vierde maal donderden de kanonnen en de heuvel hulde zich in
een dichté rook. De strelitzen vendels weifelden, raakten in verwarring en
sloegen op de vlucht. De mensen wierpen hun vaandels, wapens, mantels
en kappen weg en liepen in het wilde weg ergens heen. De dragonders
staken de rivier over, begonnen de vluchtenden te achtervolgen en dreven
ze, gelijk de honden een kudde, naar de tros terug.
Dezelfde dag verplaatste generalissimus Sjejin zijn kamp tot voor de
kloostermuren en begon een onderzoek. Niet één strelitz verraadde Sof ja,
niemand vermeldde haar schrijven. Zij klaagden, toonden hun wonden,
zwaaiden met versleten kleren en zeiden, dat ze, door een razende woede
aangegrepen, naar Moskou waren getrokken, maar nu tot rede waren gekomen en er spijt van hadden.
Toema, hield zelfs toen hij aan de wipgalg hing en zijn rug door de
knoet ontvleesd was, zijn mond en keek zijn ondervrager slechts aan met
een boze blik in de ogen. Toema, Proskoerjakow, en zesenvijftig van de
boosaardigste strelitzen werden langs de weg die naar Moskou voerde,
opgehangen. De anderen kwamen in gevangenissen en kloosters, waar zij
scherp bewaakt werden.. .
* 15 *

Zulke sluwe en leugenachtige mensen, als aan het keizerlijke hof te
Wenen, hadden de Russen van hun leven nog niet gezien... Peter werd
zeer eervol, maar als particulier ontvangen. Leopold noemde hem beminnelijk zijn broer, maar alleen onder vier ogen en bezocht hem alleen
's avonds incognito met een halfmasker voor het gezicht. De kanselier verklaarde zich, toen het gesprek op de vrede met Turkijë kwam, met alles
eens, bestreed niets, beloofde van alles, maar toen het er om ging een bindende toezegging te doen, glipte hij hun door de vingers, als was hij ingezeept. Peter zei tegen hem: „De Engelsen en Hollanders denken alleen maar
aan handelswinsten, men moet niet in alle aangelegenheden naar hen luisteren. .. Maar de patriarch van Jeruzalem heeft ons geschreven, dat wij het
Heilige Graf moeten beschermen... Gaat de keizer het graf van de ver-
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losser soms niet ter harte?. .." De kanselier antwoordde :,,De keizer deelt
deze edele en eervolle gedachten volledig, maar de oorlog die al vijftien
jaar duurt, heeft zulke geweldige bedragen verslonden, dat het sluiten van
vrede momenteel de enig waardige handeling is..."
„Vrede, vrede, zei Peter maar met de Fransen zijn jullie van plan
oorlog te voeren, hoe valt dat te rijmen?"
Maar in plaats van hem antwoord te geven, keek de kanselier hem met
vrolijke, waterige, niet begrijpende ogen aan. Peter verklaarde, dat hij de
Turkse vesting Kertsj nodig had en dat de keizer bij het ondertekenen van
een vredesverdrag met de Turken moest eisen, dat Kertsj aan Moskovië
afgestaan werd. De kanselier antwoordde, dat deze voorstellen ongetwijfeld
bij het gehele Weense hof geestdriftige weerklank zouden vinden, maar
dat hij in de kwestie Kertsj grote moeilijkheden voorzag, omdat de Turken
niet gewoon waren vestingen zonder strijd af te staan.
In één woord: het bezoek aan Wenen leverde niets op. Zelfs de gezanten
werd geen plechtige audiëntie verleend voor het overhandigen van hun brieven en geschenken. De gezanten verklaarden zich zelfs bereid, de vertrekken voor de cavaliers met ontbloot hoofd te betreden en genoegen te nemen
met achtenveertig eenvoudige burgers voor het dragen van de geschenken,
maar zij bleven er hardnekkig op staan, dat wanneer zij de troonzaal binnenkwamen, de opperste kamerheer de tsarentitel, zij het ook in verkorte
vorm, luid verkondigde en dat de geschenken van de tsaar niet op het tapijt

aan de voeten van de keizer neergelegd mochten worden... „Tenslotte zijn
wij geen Tsjoewasjen en niet schatplichtig aan de keizer, maar een even
groot volk als jullie..." De minister van het hof glimlachte en haalde zijn
schouders op : „Het is onmogelijk aan deze ongehoorde pretenties te voldoen..."
Nog bitterder dan in Holland onderkenden zij hier wat de Europese
politiek inhield. Van ergernis bezochten zij de opera en waren er verbluft
van. Zij gingen de paleizen buiten de stad bekijken. Zij woonden een groot
gemaskerd bal aan het hof bij... Peter stond al op het punt naar Venetië
te reizen toen uit Moskou brieven van Romodanowski en Vinius aankwamen
over de strelitzenopstand bij Nieuw-Jeruzalem.
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„... Mein Herr Kvnig... De brief, die je 17 juni geschreven hebt, heb
ik ontvangen. Uwe Doorluchtigheid schrijft, dat het zaad van Iwan Miloslawski opkomt, ik verzoek u hardheid in deze zaak te betrachten, want
met iets anders is dit vuur niet te blussen.. •
Ofschoon het ons bizonder leed doet de nuttige zaken hier te laten varen,
zullen we toch terwille van een dergelijke aangelegenheid spoediger bij
u zijn dan ge vermoedt... Pieter...”

* 16 *

Toen de mis in de Oespenski-kathedraal ten einde was, stapte de vorstcaesar, na het kruis gekust te hebben, op de verhoging, wendde zich tot de
bojaren en sloeg met zijn staf op de tegels:
De machtige tsaar Pjotr Aleksejewitsj heeft het behaagd zich op weg
te bevinden naar Moskou.
Hij drong zich dwars door de menigte heen, stapte in zijn gouden karos
met de twee lange, grimmig kijkende heidukken op de achtertreeplank en
ratelend ging het door Moskou.
De bojaren stonden als door de bliksem getroffen, toen zij deze tijding
vernamen. Lui en gemakzuchtig waren zij geworden en de laatste anderhalf
jaar waren zij aan een rustig en behagelijk leven gewend geraakt... En
nu kwam de scherpblikkende valk terug! Dat betekende: vaarwel slaap en
dromen, de maskerade begint weer. En de verantwoordelijkheid voor de
strelitzenopstand? Voor de nalatig gevoerde oorlog tegen de Tataren? Voor
de lege staatskas? Voor al de zaken die zij dag en nacht van plan waren
geweest ter hand te nemen, maar die tot nu toe nog niet afgewikkeld waren?
Vadertje, wat een ramp!
Het was uit met het nietsdoen en met de behagelijkheid. Tweemaal per
dag kwam de grote staatsdoema bijeen. Aan alle neringdoenden werd bevolen hun zaken te sluiten en zich te vervoegen op de kanselarij van financiën om daar kopergeld te tellen, opdat alles in drie dagen geteld zou
zijn... Men ontbood de kanselarij-diaken en verzocht hun om Christus' wil
eventuele misstanden zo snel mogelijk uit de weg te ruimen en de klerken
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en schrijvers gedurende de komende dagen des nachts niet naar huis te
laten gaan en de weerspannigen met een been aan de tafelpoot te binden...
De bojaren bereidden zich voor op de ontvangst van de tsaar. Sommigen
haalden uit de koffers de gehate Duitse kleren en pruiken te voorschijn,
die zij met kruisemunt bestrooid hadden tegen de mot. Zij bevalen de overtollige ikonen uit de eetzaal te verwijderen en alle spiegels en portretten
die maar te vinden waren, op te hangen. Jewdokia keerde ijlings met de
tsarewitsj en Peters lievelingszuster Natalja uit het Troïtsa-klooster terug.
Op de vierde september tegen de avond, hielden voor de ijzeren poort
van het huis van de vorst-caesar twee met stof bedekte koetsen stil. Peter,
Lefort, Golowin en Mensjikow stapten uit. Zij klopten aan de poort. De
reusachtige honden op de binnenplaats sloegen aan. Een soldaat deed de
poort open, maar herkende de tsaar niet. Peter gaf hem een stomp tegen
zijn borst en stapte met de ministers over de modderige binnenplaats naar
de lage trap die overwelfd was met een op kogels en gedraaide zuilen
rustend loden dak. Ervoor lag een gedresseerde beer aan een ketting. Boven
ging een raam open en Romodanowski keek naar buiten. Zijn opgeblazen
gezicht trilde van vreugde.

*

17

*

Van Romodanowski ging de tsaar door naar het Kremlin. Jewdokia was
reeds van zijn aankomst op de hoogte en wachtte, met zorg gekleed en met
geschminkte wangen, haar echtgenoot op. Worobjicha stond in een sierlijk
pelsjasje met half dichtgeknepen ogen glimlachend bij de naar de vertrekken van de tsaritsa voerende zijtrap op de uitkijk. Jewdokia keek ieder
ogenblik uit het raam naar Worobjicha die verlicht werd door het licht,
dat uit een deurkier straalde en wachtte, tot zij met een doek het teken zou
geven. Plotseling stormde de vrouw de slaapkamer binnen:
-- Hij is aangekomen!... Vlak voor de toegang tot de vertrekken van de
tsarewna is hij uitgestapt... Ik loop er even heen om poolshoogte te nemen.. .
Jewdokia voelde plotseling een leegte in haar hoofd. Zij speurde onheil.
Haar krachten begaven haar en zij moest gaan zitten. Buiten straalde een
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herfstige sterrenhemel. Tijdens de anderhalf jaar van hun scheiding had
hij haar niet één briefje gestuurd. En nauwelijks aangekomen, was hij
direct naar Natalja gesneld... Zij wrong de handen. .. „Stil en vreedzaam
hebben wij hier onder de bescherming van God geleefd in een voortdurende
vreugde. Nu is hij teruggekomen om ons te kwellen!"
Zij sprong op... Waar was Aljosjenka toch? Moest ze met hem naar
zijn vader gaan?... In de deuropening botste zij tegen Worobjicha op.. .
De vrouw fluisterde luid:
- Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Hij ging bij Natalja naar
binnen... Hij omhelsde haar en zij barstte in tranen uit... Maar hij keek
heel streng... Zijn wangen trilden. Zijn snor had hij opgedraaid. Hij
draagt een buitenlandse grauwe mantel, uit zijn zak steken een zakdoek en
een pijp. Reusachtige laarzen draagt hij, die ook niet hier gemaakt zijn.. .
- Domme gans, vertel nu eens, wat er gebeurd is...
- Hij zei dus tegen haar: „dierbare zuster, ik wil mijn enige zoon
zien..." En toen draaide ze zich dadelijk om en bracht in een oogwenk
Aljosjenka...
- Die slang, o die slang, Natasjka, fluisterde Jewdokia met trillende
lippen.
- En hij pakte Aljosjenka op en drukte hem aan zijn borst en kuste en
liefkoosde hem. .. Toen zette hij hem weer op de grond en zette zijn buitenlandse hoed op : „Ik ga verder. Slapen doe ik wel op Preobrazjenskoje..."
-- En is hij weggegaan? (Zij greep naar haar hoofd.)
- Hij is weggegaan, moedertje tsaritsa, mijn zachte engel, hij is
weggegaan, weggegaan, misschien om te gaan slapen, misschien ook naar
de Duitse kolonie.. .
* 18 *

Het was nog nauwelijks dag, toen de karossen en koetsen al naar Preobrazjenskoje ratelden en de ruiters er heen galoppeerden... De bojaren,
generaals, kolonels, de hele hoge adel en de raadsheren haastten zich hun
opwachting maken bij hun teruggekeerde heerser. Zich door de dichte
28-182
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mensenmenigte in de hal heendringend vroegen zij ongerust: „Nu, hoe is
het? Hoe is de tsaar gestemd?"... Met een zonderling lachje gaf men hun
ten antwoord : „Onze vorst is goed geluimd..."
Hij ontving in een grote, nieuw ingerichte zaal aan een lange tafel,
waarop flessen, glazen, bekers en schalen met koude gerechten stonden.
Wolken tabaksrook, doorkruist door de binnenvallende zonnestralen, vulden
de ruimte. Het uiterlijk van de tsaar maakte een onrussische indruk het
fijne laken van de buitenlandse mantel, de vrouwenkant om zijn hals, het
vermagerde gezicht met de opgedraaide zwarte snor, de kleine zijdeachtige
pruik , ook de manier waarop hij zat was niet Russisch zijn been in
een wollen kous gestoken onder de stoel geschoven.
In een lange pels, met vooruitgestoken baard en wijdopengesperde ogen
ging de een na de ander op de tsaar toe en begroette hem, al naar de rang
met een voetval of een diepe buiging en kreeg dan pas aan de voeten van
Peter die beide vervloekte dwergen Tomos en Seka in het oog, die ieder
een schaar voor het scheren van schapen in de hand hielden.
Als de begroeting ten einde was, hielp Peter sommigen opstaan en kuste
hen, anderen klopte hij op de schouder en opgewekt zei hij tegen iedereen:
Kijk eens aan, wat is die baard gegroeid ! Mijn waarde, in Europa
zouden jullie uitgelachen worden om zulke baarden... Laat hem toch ter
ere van ons weerzien bij ons achter...
Bojaar, vorst, wojewode, oud en jong, stonden even verbluft te kijken
en haalden dan hun schouders op... Tomos en Seka gingen op hun tenen
staan en knipten met de wolschaar de zorgvuldig gekamde en verzorgde
baarden in een oogwenk af. Het eerwaardige sieraad van de oude mannen
viel dan aan de voeten van de tsaar. Meteen sloeg de ontsierde bojaar
zwijgend de hand voor het gezicht en stond te beven, maar de tsaar bood
hem eigenhandig een groot glas driedubbel gepeperde brandewijn aan:
-- Drink op ons welzijn gedurende een lang leven... Ook Simson heeft
men de haren afgeknipt... (Hij liet zijn twinkelende blik over de hovelingen glijden en hief de vinger op.) Vanwaar komt de gewoonte, zich de
baard af te scheren? Omdat het vrouwelijk geslacht daar behagen in schept,
p,
— het gebruik stamt uit Parijs. Ha, ha ! (tweemaal weerklonk een houterige
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lach.) Spijt het je van je baard? Leg hem dan bij je in het graf, dan kan
hij in het hiernamaals weer aangroeien.. .
Als hij streng of vertoornd was geweest, hen had afgeblaft, aan de baarden getrokken en met alle mogelijke dingen bedreigd, dan hadden zij
dat niet zo vreselijk gevonden als dit... Hij kwam hun onbegrijpelijk, heel
vreemd, volkomen veranderd voor, en hij glimlachte zo, dat een ijzige
hand zich naar iemands hart scheen uit te strekken...
Aan het einde van de tafel was een barbier, een Pool, druk bezig de
armzalige baardresten in te zepen en kin en wangen glad te scheren...
Dat vervloekte beest hield iemand de spiegel voor, zodat de ontsierde bojaar
het in zijn naaktheid onbeschaamde gezicht met de scheve kindermond kon
zien... Aan dezelfde tafel zaten mannen, die het scheren al achter de rug
hadden en nu dronken waren en bitter weenden... Alleen aan de kleren
kon men hen nog herkennen: generalissimus Sjejin, de bojaar Trojekoerow,
de vorsten Dolgoroeki, Bjeloselski, Mstislawski... De tsaar pakte degenen,
die geschoren waren met twee vingers bij de wang:
Nu kunnen jullie je tenminste zelfs aan het hof van de keizer laten
zien, zonder je te hoeven schamen.
.

* 19 *

Peter ging naar Lefort voor het middageten. Zijn geliefde vriend was
pas kort voor twaalf uur ontwaakt en zat nu gapend voor de spiegel in
zijn ruime, zonnige, met goudleer beklede slaapvertrek. Dienaren waren
druk met hem in de weer, zij kleedden hem, krulden zijn haar en poederden
hem. Op het tapijt zaten een dwerg en een dwergin, die hij uit Hamburg
had meegebracht, grapjes te maken. De rentmeester, de stalmeester, de
opperhofmeester en de officier van de wacht stonden eerbiedig aan de kant.
Peter kwam binnen. Hij legde zijn handen op de schouders van Franz,
drukte hem neer, opdat hij niet zou opstaan en keek hem in de spiegel aan:
Dat was geen onderzoek, dat zij ingesteld hebben, maar een misda+
dige nalatigheid en een komedie. Sjejin heeft me er juist rapport over
uitgebracht en de ezel begrijpt niet eens, dat hij de draden in handen gehad
.^
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heeft... De strelitz Falalejew heeft, toen men hem naar de galg bracht,
de soldaten toegeroepen: „De snoek hebben jullie opgegeten, maar zijn tanden zijn achtergebleven..."
In de spiegel werden de wilde ogen van Peter donker. Lefort draaide
zich om en beval zijn mensen de kamer te verlaten...
Franz... Het kwaad is nog niet uitgeroeid!.. . Vandaag heb ik de
baarden van de bojaren laten afscheren. Binnen in mij kookt het van woede,
als ik alleen maar aan die bloeddorstige sprinkhanen denk!.. . Zij weten
het, zij weten alles, maar zij zwijgen en houden het verborgen... Dat was
niet zo maar een muiterij, de strelitzen was het niet om het weerzien met
hun vrouwen te doen... Vreselijke dingen worden hier voorbereid... De
hele staat is verziekt... De verrotte leden moeten met gloeiend ijzer weggebrand worden... De bojaren, die langbaarden, zal ik dwingen met hun
hoofd voor elkaar borg te staan... Het zaad van Miloslawski !... Franz,
vaardig vandaag nog oekazen uit, dat alle strelitzen uit de gevangenissen
en kloosters naar Preobrazjenskoje gebracht moeten worden...
* 20 *

Aan tafel scheen hij weer wat opgewekter te zijn geworden. Sommigen
ontdekten een nieuwe eigenschap bij hem een donkere, doordringende
blik: midden in het gesprek en de scherts verstomde hij plotseling en staarde
deze en gene met een raadselachtige, onderzoekende blik aan, die niets
menselijks meer had. .. Dan liet hij zijn neusvleugels trillen, glimlachte
weer spottend, dronk en schaterde houterig.. .
De vreemdelingen, officieren en ingenieurs zaten er vrolijk bij en haalden vrij adem. De Russen was het bij deze maaltijd zwaar te moede. De
muziek speelde en men wachtte op de dames voor de dans. Aleksasjka
Mensjikow keek steeds weer naar Peters handen, die op tafel lagen. Nu eens
balden ze zich tot een vuist, 'dan openden ze zich weer wat. Lefort vertelde
allerlei wonderlijke dingen van de minnaressen van de Franse koning.
Het begon lawaaiig te worden. Plotseling stiet Peter een hoge schreeuw uit
als van een haan, sprong op en boog zich woedend over de tafel naar Sjejin:
..
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-- Verrader, verrader!
Hij slingerde zijn stoel weg en holde naar buiten. De gasten raakten in
de war en stonden op. Lefort holde van de een naar de ander om hen
gerust te stellen. Rumend strcomde de muziek van de galerij. In de hal
verschenen de eerste dames en schikten hun pruiken en kleren... Ieders
aandacht werd getrokken door een weelderige, blauwogige schone met
hoogopgekamd asblond haar. Haar zijden met gouden kant afgezette rokken waren bizonder wijd. De ontblote schouders en armen waren blank
en van een uiterste verleidelijkheid. Zonder iemand aan te zien ging zij
de zaal binnen, maakte langzaam een goed ingestudeerde buiging en bleef
met omhooggerichte blik en een roos in de hand staan.
De buitenlanders vroegen haastig: „Wie is dat?" Het bleek de dochter
te zijn van de schatrijke koopman Browkin, Aleksandra Iwanowna Wolkowa. Lefort kuste haar vingertoppen en nodigde haar uit voor de dans.
Andere paren volgden al buigend. Maar opnieuw ontstond er verwarring:
met trillende neusvleugels kwam Peter terug, zijn blik viel op Sjejin, hij
trok zijn degen en liet hem voor het gezicht van de terugdeinzende generalissimus met alle kracht op de tafel neersuizen. Glassplinters vlogen naar
alle kanten. Lefort snelde toe. Peter stootte hem zijn elleboog in het gezicht en
sloeg met zijn degen voor de tweede maal, maar wist weer Sjejin niet te raken:
- Je hele regiment, jou, al je kolonels zal ik in stukken hakken, verrader, hoerenzoon, stommeling.
Aleksasjka liet zijn dame in de steek, stapte onvervaard op Peter af
en zonder zich iets van diens degen aan te trekken omarmde hij hem en
fluisterde hem iets in het oor. Peter liet zijn degen vallen en mompelde
over de pruik van Aleksasjka gebogen:
- Dat tuig, ach dat tuig... Hij heeft gesjacherd met officiersbenoemingen...
- Hindert niets, mein Herz, kom tot kalmte en drink een glas Hongaarse wijn.
Hij werd kalm en dronk een glas Hongaarse wijn, waarna hij Sjejin
met zijn vinger dreigde. Hij riep Lefort bij zich, kuste hem op de gezwollen neus:
..
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Naar is Anna toch? Heb je naar haar geïnformeerd? Is ze gezond?
Met een krampachtig vertrokken mond wierp hij een blik naar de oranj egekleurde avondhemel door de hoge ramen... Laat maar, ik ga zelf.
In het huisje van de‘ weduwe Mons liep men heen en weer met kaarsen,
werden deuren dichtgeslagen en renden de weduwe en de dienstmeisjes
de benen uit hun achterste, wat een ramp : Annchen was woedend, omdat
de onderrokken zo slecht gesteven waren en opnieuw gesteven en gestreken
moesten worden. Anna zat boven in haar kamertje, de gepoederde pruik
op het hoofd, ongekleed, in haar poedermantel, en stopte haar kous. Zo trof
Peter haar aan, nadat hij de geschrokken weduwe en dienstmeisjes voorbij
gevlogen en naar boven gehold was. Annchen sprong op, wierp haar hoofd
achterover en kreunde zachtjes. Peter nam haar begerig in zijn armen, de
half geklede, de beminde. In het lage kamertje klopte luid haar hart.
* 21 *

Van alle kanten bracht men de geketende strelitzen naar de Preobrazjenskoje-nederzetting. Daar werden ze onder bewaking ondergebracht in
de huizen en kelders.
Eind september begon het onderzoek, Peter, Romodanowski, Tichon
Stresjnew en Lew Kirillowitsj verhoorden de strelitzen. De hele nacht brandden in de nederzetting de houtvuren voor de huizen, waar de arrestanten
gefolterd werden. In veertien folterkamers werden de strelitzen aan wipgalgen opgetrokken en met de knoet gegeseld. Dan haalde men hen eraf, sleepte
hen naar het erf en hield hen boven brandend stro. Als 'zij het bewustzijn
verloren, gaf men hun brandewijn, trok ze aan de uit het lid geschoten
armen weer op en vroeg naar de naam van de hoofddader.
Na ongeveer twee weken kwam men eindelijk op een spoor. .. Owsej
Rzjow die buiten machte was de pijn langer te verdragen en wanhopig, toen
men hem met roodgloeiende tangen de ribben begon te breken, vertelde van
de brief van Sof ja en zei, dat men op haar bevel opgebroken was naar het
Nowodewi'tsji-klooster, om haar op de troon te zetten. Konstantin, de broer
van Owsej, bekende na de derde foltering dat zij, de strelitzen, het schrij438

ven in een mesthoop aan de voet van de middelste toren van de kloostermuren van Nieuw-Jeruzalem verborgen hadden. Medeplichtigen bleken te zijn
de tsarewna Marfa, de dwergin Awdotja en Werka, de vertrouwde van Sof j a.
Maar zij, die door de folteringen bekentenissen aflegden, waren gering
in aantal. De strelitzen bekenden zich slechts schuldig aan muiterij, maar
bestreden, dat zij aan een omwenteling hadden gedacht. In deze hardnekkigheid in het aangezicht van de dood speurde Peter in volle omvang de
haat die zij jegens hem koesterden.. .
De nachten bracht hij in de folterkamers door. Overdag namen hem de
werkzaamheden van de buitenlandse ingenieurs en meesters en het controleren van de troepen in beslag. Tegen de avond placht hij naar Lefort, naar
een gezant of naar een generaal te rijden om daar de maaltijd te gebruiken.
Na negenen stond hij op, terwijl de zaal vol gelach en muziek was en de
vorst-paus zijn dwaasheden bedreef en verliet hoogopgericht en met opgetrokken schouders het drinkgelag, stak de donkere binnenplaats over en
reed zijn gezicht met een gebreide das tegen de ijzige wind beschermend in
een tweewielige wagen over de spiegelgladde weg naar Preobrazjenskoje,
dat men al van verre aan de vage weerschijn van de houtvuren herkende.. .

Een van de secretarissen van het Oostenrijkse gezantschap noteerde in zijn
dagboek, wat hij de laatste dagen gezien had en wat men hem verteld had.
,,...Ondergeschikten van de Deense gezant, schreef hij, gingen
uit nieuwsgierigheid naar Preobrazjenskoje. Zij zochten een rij huizen op,
die als gevangenis dienst deden, en vooral zulke, waar een verschrikkelijk
gejammer erop wees, dat zich daar een bizonder schokkende tragedie
afspeelde... Reeds hadden zij, verstijfd van ontzetting, drie huizen bezichtigd, waar op de vloer en zelfs in de hal bloedplassen te zien waren, toen
kreten, nog hartverscheurender dan voorheen, en een onuitsprekelijk klagelijk gesteun in hen de wens wekten een blik te werpen op de gruwelen die
zich in het vierde huis afspeelden.
Maar nauwelijks waren zij binnengekomen, of zij vlogen van schrik
naar buiten, want zij waren de tsaar en de bojaren tegen het lijf gelopen.
.
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De tsaar die voor een naakte, aan het plafond hangende man stond, had
zich, klaarblijkelijk zeer ontstemd dat de buitenlanders hem bij een dergelijke bezigheid verrast hadden, naar hen omgedraaid. Narysjkin vloog hen
na en vroeg: „Wie zijn jullie? Wat willen jullie hier?..." En toen zij
zwegen, beval hij hun zich onverwijld naar het huis van vorst Romodanowski te begeven... Deze lieden echter, die zich zeer goed bewust waren
van hun onschendbaarheid, volgden dit wel zeer brutale bevel niet op. Een
bereden officier achtervolgde hen nog en probeerde hen in te halen om
de wagen aan te houden. Het overwicht was aan de kant van de Denen,
want zij waren met velen en zij voelden zich boven hem staan. Toen zij
echter zagen, dat het de officier ernst was, vluchtten zij naar een veilige
plaats... Later kwam ik de naam van deze officier aan de weet: het was
Aleksasjka, de lieveling van de tsaar en een hoogst gevaarlijk man..."

,,... Er is een nieuwe geldbelasting ingevoerd: iedere dienaar van de
staat moet een bedrag betalen, waarvan de omvang afhangt van de door
hem beklede post.. .
's Avonds werden in het paleis van Lefort diverse vermakelijkheden
georganiseerd met waarlijk keizerlijke pracht. De gasten verlustigden zich
aan de aanblik van een vuurwerk. De tsaar liep als een vuurgeest door de
al kale tuin en liet transparanten en vonken omhoogspuitende fonteinen in
een gloed van licht ontbranden. Ook tsarewitsj Aleksej en tsarewna Natalja
woonden dit vuurwerkschouwspel bij, maar van uit een speciaal vertrek...
Op het daarop volgende bal riep men tot de schoonste onder de dames
Anna Mons uit, die naar het heet bij de tsaar de plaats van zijn
gemalin inneemt, terwijl hij van plan is de laatste naar een afgelegen klooster te verbannen..."

,,... Op de tiende oktober nodigde de tsaar alle buitenlandse gezanten
uit tot het bijwonen van een voorgenomen terechtstelling. Aan de in een rij
staande kazernehuizen in Preobrazjenskoje grenst een opgehoogd terrein. Daar
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is het schavot en daar staan gewoonlijk de schandpalen met de opgespieste
hoofden van de terechtgestelden. Deze heuvel was door een garderegiment
in volle uitrusting omgeven. Vele Moskovieten waren aanwezig en klommen
op daken en torens. De buitenlanders die zich tussen de mensenmenigte bevonden, werden niet in de nabijheid van de plaats van terechtstelling toegelaten.
Daar stonden de hakblokken al klaar. Er was een koude wind, iedereen
had ijsvoeten, men moest lang wachten... Eindelijk kwam Zijne Majesteit
de tsaar met de bekende Aleksandr in een koets voorrijden. Hij stapte uit
en bleef voor de hakblokken staan. Intussen had deze verschrikkelijke plek
zich met de menigte der veroordeelden gevuld. Op verschillende punten
van deze plaats klom een klerk op een bank die een soldaat elke keer voor
hem aanschoof, en las het over de muiters gevelde oordeel aan het volk
voor. Het volk zweeg en de beul ging aan het werk.
De ongelukkigen moesten om de beurt naar het schavot lopen... Hun
gezichten drukten smart noch vrees voor de nabije dood uit. Ik houd een
dergelijke gevoelloosheid niet voor moed, want zij wortelde bij hen immers
niet in een psychische vastheid, maar enkel en alleen daarin, dat zij bij
de herinnering aan de doorstane, gruwelijke martelingen geen waarde meer
hechtten aan het leven, dat hun volkomen tegenstond.. .
Eén werd door vrouw en kinderen tot aan de stellage begeleid. Zij
jammerden hartverscheurend. Maar hij gaf hun kalm als aandenken zijn
wanten en zijn bonte doek en legde zijn hoofd op het blok. Een ander moest
bij zijn gang naar de beul vlak bij de tsaar langs en zei luid:
,Ga wat opzij, Majesteit, ik zal hier gaan liggen..
Men heeft mij verteld, dat de tsaar zich die dag bij generaal Gordon
beklaagd heeft over de halsstarrigheid van de strelitzen die zelfs onder de
beulsbijl geen schuld wilden bekennen. Werkelijk, de Russen zijn buitengewoon halsstarrige mensen..."
.'

„Bij het Nowodewitsji-klooster zijn dertig dubbelgalgen opgesteld, waar
tweehonderddertig strelitzen aan hangen. De drie raddraaiers die tsarewna
Sof ja het verzoekschrift overhandigd hadden, werden vlak bij de klooster-
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muren voor de vensters van de cel van Sof ja opgeknoopt. Degene die in het
midden hing, hield het verzoekschrift, dat men aan zijn dode handen gebonden had."
„Zijne Majesteit de tsaar woonde de terechtstelling bij van de popen die
aan de muiterij hadden deelgenomen. Met een ijzeren stang verbrijzelde
de beul armen en benen van twee van hen, daarna werden zij levend op
het rad gevlochten. De derde werd onthoofd. De nog levende popen morden, boosaardig fluisterend, dat de derde er met zo'n snelle en gemakkelijke
dood van afgekomen was..."

„Klaarblijkelijk gedreven door de wens om de bevolking te tonen, dat
de muren van de stad die de strelitzen gewelddadig hadden willen binnendringen, heilig en onaantastbaar zijn, beval de tsaar balken aan te brengen
in de schietgaten van de stadsmuren om Moskou. Aan iedere balk werden
twee muiters opgeknoopt. Op deze wijze werden die dag meer dan tweehonderd man terechtgesteld... Het is niet waarschijnlijk, dat ooit een zo ongewone balkenschutting, zoals die gevormd werd door de rond heel Moskou
opgeknoopte strelitzen, een andere stad tot beveiliging heeft gediend.

... 27 oktober... De huidige terechtstelling onderscheidt zich scherp van
de voorgaande. Zij wordt met de meest verschillende en bijna ongelofelijke
middelen voltrokken. Driehonderddertig drenkten gelijktijdig met hun
bloed het Rode Plein. Deze geweldige terechtstelling kon alleen daardoor
plaats vinden, omdat alle bojaren, senatoren van de staatsdoema en diaken
op bevel van de tsaar beulswerk moesten verrichten. Zijn wantrouwen kent
geen grenzen. Het schijnt dat hij iedereen verdenkt van meeleven met de
muiters. Zo kwam hij op de gedachte alle bojaren medeplichtig te maken
aan het vergoten bloed... Al deze hooggeplaatste heren verschenen op het
plein en trilden al bij voorbaat om de beproeving die hun te wachten stond.
Voor ieder van hen werd een misdadiger neergezet. Ieder moest het vonnis
voorlezen van degene die bij hem stond en het dan voltrekken door de
veroordeelde eigenhandig het hoofd af te hakken.
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De tsaar zat in een leunstoel die men aangesleept had uit het paleis en
keek met droge ogen naar dit afschuwelijke bloedbad. Hij voelde zich niet
goed zijn beide wangen waren opgezet van de kiespijn. Hij ergerde zich,
toen hij zag, dat de handen van de meeste bojaren bij dit ongewone beulswerk trilden.
Ook generaal Lefort was uitgenodigd om het beulsambt uit te oefenen,
maar hij verschool zich achter de uitvlucht, dat zo iets in zijn vaderland
geen gebruik was. Driehonderddertig mannen werden bijna gelijktijdig op
het blok geworpen en onthoofd, maar een paar van hen niet bij de eerste
slag: Boris Golitsyn liet zijn bijl niet op de hals, maar op de rug van zijn
slachtoffer neerkomen. De op deze wijze bijna in tweeën gespleten strelitz
zou ondragelijke pijnen geleden hebben, als Aleksandr die handig met een
bijl wist om te gaan, zich niet gehaast had het hoofd van de ongelukkige
van de romp te scheiden. Hij pochte erop, dat hij op die dag dertig hoofden
afgeslagen had. De vorst-caesar had eigenhandig vier man onthoofd. Enige
bojaren had men bij het weggaan moeten ondersteunen, zo bleek en uitgeput waren zij."
De hele winter duurden de folteringen en terechtstellingen voort. Als
antwoord hierop vonden in Archangelsk, Astrachan, aan de Don en in
Azow opstanden plaats. De kerkers vulden zich en weer bengelden duizenden lijken in de sneeuwstorm aan de muren rondom Moskou. Ontzetting
maakte zich van het hele land meester. Het oude zocht in donkere schuilhoeken een onderkomen. Het Byzantijnse Rusland naderde zijn einde. Langs
de kusten van de Oostzee zweefden in de maartse wind, als verlokkende
luchtspiegelingen, de silhouetten van koopvaardijschepen.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL
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1 De Russische oven is een manshoog bakstenen gevaarte van vaak twee bij twee
meter, dat midden in de boerenwoning staat en een stookruimte heeft zoals de
bakovens die men ook thans nog in oost-Nederland aantreft. In 'Rusland wordLt
die oven eenmaal per dag, 's morgens vroeg gestookt en blijft dan een etmaal lang
warm zo'dlat de beste slaapplaatsen in de winter „op de oven" zijn. Tien tijde van
Pieter I hadden 'de meeste ovens op de dorpen nog geen schoorstenen en trok de
rook weg door de spleten in muren en dak. Alleen in de paleizen van de edelen
vond men toenmaals kachels vaak „Hollandse kachels" genoemd ook van
baksteen, maar minder omvangrijk, meestal in de muur ingebouwd en met tegels
bekleed.
2

Pokrow is een Grieks- orthodoxe kerkelijke feestdag die in de herfst wordt gevierd.
Oorspronkelijk ter herdenking van het wonderbaarlijke ontzet van de stad Byzantium door tussenkomst van Maria.

3

4

Het Hof van Belening was in het feodale Russische Rijk de instantie ie uit naam
van de tsaar landgoederen in leen gaf en de gehele betreffende administratie
voerde.

Bojaren, oorspronkelijk leden van het gevolgschap van een vorst, later de meest
aanzienlijke leenmannen en grootgrondbezitters, raadgevers van de tsaren. De
strijd om de macht, waarbij de tsaren de bojaren steeds meer terugdrongen, is
als verschijnsel typisdh voor het verval van de feodale maatschappij in die 16e
17e eeuw. Peter I ontnam de bojaren ;eindelijk de laatste politieke macht en
schafte de bojarendoema af.

5

Diaken waren in Rusland oorspronkelijk sdhrijvers van de vorsten. Sinds de
14e eeuw werden zij steeds meer met administratieve functies belast en ten tijde
van Peter I waren de diaken hoge staatsbeambten die door de tsaar benoemd en
vaak tegen de bo j aren uitgespeeld werden.
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6

?

Strelitzen (schutters) vormden een lijfwacht van de Russische tsaren, opgericht
in do 16e eeuw door Iwan IV. Met behulp van de strelitzen, ede enige staande
troepen in het land, breidden ,de tsaren hun macht uit, tot Peter I ze verving door
een groot staand leger.
Nikonianen waren de aanhangers van de patriarch Nikon en zijn kerkelijke hervorming van 1.653. (Noot van ,de schrijver.)

a Wo j ew ode, oorspronkelijk legeraanvoerder, noemde men ten tijde van Peter I

de militaire en administratieve stadhouders (gouverneurs) in de provincie, die
meestal uit de plaatselijke adel aangewezen werden.
9

Granowitaja-palata noemt men de oude statie-zaal van de tsaren in het Kremlin,
opgetrokken van steen in 1487-1491 en voor zijn tijd een wonder van bouwkunst.
Als enig overblijfsel van het ,grote paleis van Iwan HI is het ook thans nog één
van de belangrijkste bezienswaardigheden in het Kremlin.

10

Jacob Bohme en Christophor Bartut zijn auteurs van werken met mystieke inhoud.
(Noot van de schrijver.)

11

Het hier beschreven voorval vond plaats te Moskou in het jaar 1694. (Noot van
de schrijver.)

12

In het Russisch kent men voornaam, vadersnaam en achternaam (zoals bv. Michiel
Adriaanzoon de Ruyter), waarbij het onbeleefd klinkt iemand met zijn achternaam
aan te spreken en van achting getuigt indien men voornaam en vadersnaam gebruikt. Ten tij de van Peter I werden alleen aanzienlijken aangesproken met vooren vadersnaam, idaarom is koopman Z j igoelin buiten zichzelf van vreugde als de
tsaar naar zijn vadersnaam vraagt.
Poolse adel was verdeeld in grootgrondbezitters (magnaten) en landadel
(szlachta) . In de tweede helft van de 15e eeuw ontstond de Sejm (landdag)
bestaande uit de gekozen koning, een Senaat en een Kamer van afgevaardigden
der szlachta.

13 D3

14

15

Bedoeld wordt de beroemde Duitse filosoof, wiskundige, fysicus, historicus en
diplomaat Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) . (Noot van de schrijver.)
De Spaanse Successieoorlog, (Noot van de schrijver.)
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G/J

„Het eerste deceniurn van de
I8e eeuw biedt een wonderlijk
beeld van opbruisende kracht,
energie en ondernemingslust: De
oude wereld kraakt in haar voegen. Europa ziet met schrik en
beven hoe onverwacht een geheel
nieuw Rusland ontstaat... Ondanks het verschil in doeleinden
heeftt Peters tijd met de onze juist
deze stormachtige krachtsinspanning, deze ongekende ontplooiing
van energie en wilskracht gemeen,
die erop gericht zijn het land
onafhankelijk te maken van het
buitenland.”

( A l ekse j T olstoi).

